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Ευρεία σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
για θέματα κτηνοτροφίας - γεωργίας

Στο πλαίσιο της διαρκούς επαφής και του εποικοδομητικού διαλόγου με φορείς
και απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα, ο Αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ.
Δημήτρης Βουρδάνος πραγματοποίησε σε συνεργασία με τον
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Άρη Τασιό στο Καρπενήσι, την
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, ευρεία σύσκεψη για θέματα που άπτονται του
πρωτογενούς τομέα, της κτηνοτροφίας και της γεωργίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος για
θέματα Ορεινής και Δασικής Πολιτικής κ. Κατερίνα Καλαντζή, ο Αντιδήμαρχος
Καρπενησίου κ. Ιωάννης Σβερώνης, ο Αντιδήμαρχος Αγράφων κ. Γεώργιος
Αθανασίου, ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Σταύρος Τσελάς, ο Διευθυντής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αντώνης Σαραφιανός,
εκπρόσωποι κτηνοτρόφων και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Κατά την διάρκειά της συζητήθηκε εκτενώς, η κατάσταση που επικρατεί στον
χώρο της κτηνοτροφίας, ακούστηκαν προβλήματα και προβληματισμοί για τις
επιπτώσεις που προκαλεί ο καταρροϊκός πυρετός στο ζωικό κεφάλαιο καθώς
και τα μέτρα που πρέπει να λάβει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την
αντιμετώπιση της ασθένειας και την παράλληλη στήριξη των κτηνοτρόφων.
Μέσα από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, των Δήμων Καρπενησίου και Αγράφων και των κτηνοτρόφων
κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την άμεση αντιμετώπιση του
προβλήματος και των συνεπειών του. Παράλληλα αναγνωρίστηκε και κατέστη
επιτακτική η αναγκαιότητα στελέχωσης των ΔΑΟΚ της Περιφέρειας με το
απαραίτητο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη
σημασία της για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, της αποτελεσματικής
εφαρμογής του προγράμματος κατά του καταρροϊκού πυρετού, καθώς και της
άμεσης λύσης μιας σειράς άλλων αγροτοκτηνοτροφικών ζητημάτων.



Επίσης τονίστηκε η έλλειψη προγράμματος δακοκτονίας στην Περιφερειακή
Ενότητα Ευρυτανίας και αποφασίστηκε η εφαρμογή του, για πρώτη φορά,
από την επόμενη ελαιοκομική περίοδο.

«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στηρίζει την κτηνοτροφία της περιοχής και
θα συμβάλλει με κάθε τρόπο στην ενίσχυσή της και στην αντιμετώπιση των
προβλημάτων που προκύπτουν από τον καταρροϊκό πυρετό» δήλωσε ο
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής κ. Δημήτρης
Βουρδάνος.


