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ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Δελτίο Τύπου
Την Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021,με πρωτοβουλία του Προέδρου του Γεωπονικού Συλλόγου
Νομών Φθιώτιδας – Ευρυτανίας, κ. Μόσχου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Δ.Σ με τον
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, κ. Καρακάντζα, τον Διευθυντή της ΔΑΟΚ Π.Ε. Φθιώτιδας, κ.
Ρίζο, τον Προϊστάμενο του Περιφερειακού Υπ/τος ΕΛΓΑ Λαμίας, κ. Λιάλιο και την Προϊσταμένη
της Περιφερειακής Μονάδας Στερεάς Ελλάδας ΟΠΕΚΕΠΕ, κα Ζησίμου. Στη συνάντηση
παρευρέθησαν ο Γεν. Γραμματέας το ΥΠΑΑΤ, κ. Μπαγινέτας και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων, κ. Σοφολόγης.
Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε το σοβαρό πρόβλημα της υποστελέχωσης των τοπικών
Υπηρεσιών της περιοχής του στενού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που άπτονται του
αγροτικού αντικειμένου και ειδικότερα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Π.Ε. Φθιώτιδας.
Κατά τη συνάντηση καταδείξαμε την επιτακτική ανάγκη άμεσων προσλήψεων Γεωπόνων προς
κάλυψη των απαιτήσεων όλων των Υπηρεσιών.
Επίσης, τονίσαμε ότι, λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων κάλυψης των αναγκών που
προκύπτουν στον αγροτικό χώρο (εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου, κλιματική αλλαγή) αλλά και
των επικείμενων προσκλήσεων των προγραμμάτων / Μέτρων του τρέχοντος Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο αμέσως
προσεχές διάστημα και όπως αυτό θα εφαρμοστεί με την Νέα ΚΑΠ, θα προκληθεί στις Υπηρεσίες
ακόμη μεγαλύτερη συμφόρηση και αδυναμία ομαλής εξυπηρέτησης των ωφελούμενων.
Προς αποφυγή έξαρσης του προβλήματος το προσεχές διάστημα, ως Γεωπονικός Σύλλογος Ν.
Φθιώτιδας – Ευρυτανίας, προτείναμε και προκρίναμε την άμεση πρόσληψη Γεωπόνων προς
κάλυψη των οργανικών θέσεων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, ως την
μοναδική και ουσιαστική λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την ορθή εξυπηρέτηση
του κοινωνικού συνόλου.
Κατά τη συζήτηση υπήρξε συμφωνία και δέσμευση όλων των παρευρισκομένων για την έναρξη
μιας κοινής προσπάθειας– με καλώς συντονισμένες ενέργειες σε πολιτικό, υπηρεσιακό και
συνδικαλιστικό επίπεδο – με σκοπό την επίσπευση των διαδικασιών για την επίτευξη άμεσων
προσλήψεων Γεωπόνων για την κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού.
Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου στην πολιτική ηγεσία του τόπου μας, στους θεσμικούς,
υπηρεσιακούς και συνδικαλιστικούς παράγοντες, που αποδέχθηκαν την πρόσκλησή μου να
παρευρεθούν στην ως άνω συνάντηση και να συμμετάσχουν, συνδράμοντας ενεργά στην από
κοινού προσπάθεια στήριξης του αγροτικού χώρου, της τοπικής κοινωνίας και του κλάδου των
Γεωπόνων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Ευάγγελος Μ. Μόσχος

