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Αποτελέσματα εκλογών ΓΕΩΤΕΕ

Τελείωσε και η συγκομηδή φιστικιών

Εκδήλωση του ΕΣΥΦ στην Αθήνα
Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας – ΕΣΥΦ διοργάνωσε εκδήλωση
στην Αθήνα στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταιριών αλλά
και εκπρόσωποι του τύπου. Στην εκδήλωση μίλησε ο πρόεδρος του συνδέσμου κος Βάσος Ευθυμιάδης αλλά και η διευθύντρια κα Φραντσέσκα Υδραίου.. Το σημαντικό γεγονός ήταν του άνοιγμα του προέδρου στις εταιρείες των
βιολογικών σκευασμάτων.

Σύκα: ενίσχυση de minimis,
ποια τα ποσά και οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), σύμφωνα με σχετική απόφαση, ορίζονται οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται
στην παραγωγή σύκων νωπών Α ή/και σύκων νωπών Β για αγροτεμάχια εντός των ορίων του Δήμου Μαρκοπούλου – Μεσογαίας της Περιφερειακής
Ενότητας Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2021, διαθέτουν παραγωγικά
δέντρα και διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας συκιάς νωπής Α ή/και συκιάς νωπής Β. Το ύψος του ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 360 ευρώ ανά στρέμμα καλλιέργειας συκιών νωπών Α ή/και συκιών νωπών Β.

Πότε θα γίνει η πληρωμή
των λιπασμάτων και ζωοτροφών
Υπογράφηκε η απόφαση γιαδέσμευση πίστωσης ύψους( 60.000 .000,00 €) εξήντα εκατομμύρια ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης
του Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός φορέας 1029 – 501. – 0000000 , Λογαριασμός 23909010 02- οικ.
έτους 2022 για την “ κάλυψη δαπάνης για την στήριξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων , σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, λόγω ενεργειακής κρίσης και της αύξησης κόστους των λιπασμάτων , με την έκδοση σχετικής ΚΥΑ με το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 (Α 195)”. Τα λιπάσματα θα πληρωθούνε το 2022, ενώ οι ζωοτροφές θα πάνε για το 2023!

«Τήρηση του ακατάσχετου
για τις αγροτικές ενισχύσεις,
ζητά ο Περικλής Μαντάς»
Να τηρηθεί το ακατάσχετο για τις αγροτικές ενισχύσεις όπως ακριβώς έχει
θεσπιστεί από την υφιστάμενη νομοθεσία, ζητά ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς με ερώτησή του προς τα υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων. Ο κ. Μαντάς ζητά επίσης να
υπάρξουν ενέργειες για τον περιορισμό της
γραφειοκρατίας μεταξύ Δημοσίου και τραπεζών για τη ταχύτερη αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών όταν τακτοποιούνται ή
ρυθμίζονται οι οφειλές, καθώς και να προστατευθούν οι αγρότες από τους πλημμελείς ελέγχους και τις παράνομες κατασχέσεις στις
αγροτικές επιδοτήσεις.

Συστήματα
ποιότητας –
Δράση 3.1.1:
Σημαντική
τροποποίηση
στην υποβολή
αιτήσεων πληρωμής
Ένα πολύπλοκο σύστημα υποβολής
αιτήσεων πληρωμής και πλήθος δικαιολογητικών έχουν να αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί που είχαν ενταχθεί
στο υπομέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες
συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022 (Δράση
3.1.1)».
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πληρωμής γίνεται ακόμα πιο δύσκολη εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης δράσης, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να πρέπει να αναζητούν τιμολόγια και διάφορα παραστατικά και αποδεικτικά σε βάθος τριετίας.
Σημαντική τροποποίηση
Με ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ θα γίνονται δεκτές
χωρίς τροποποίηση αλλαγές δραστηριοτήτων (προσθήκες νέων προϊόντων) που προέρχονται από την ίδια
ομάδα καλλιεργειών με τα εγκεκριμένα προϊόντα (συγκεκριμένα, αλλαγές
δραστηριοτήτων εντός της ομάδας των
αροτραίων καλλιεργειών, εντός της
ομάδας των κηπευτικών και εντός της
ομάδας των αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών), καθώς και αποκλίσεις μεταξύ εγκεκριμένων και πιστοποιημένων
δραστηριοτήτων όπου η περιγραφή
των εγκεκριμένων δραστηριοτήτων
είναι μια δραστηριότητα ή μια ομάδα
ποικιλιών ή προϊόντων που συμπεριλαμβάνουν ή που συνδέονται άμεσα
με τα προϊόντα που πιστοποιήθηκαν
κατά το έτος υλοποίησης.
Οι αιτήσεις πληρωμής του μέτρου
είναι μέχρι τέλος του έτους, χωρίς
να αποκλείεται παράταση λίγων
ημερών!

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 οι
εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικουσών Επιτροπών Παραρτημάτων και Συνέλευσης Αντιπροσώπων των Κλάδων) στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
Οι εκλογές διεξήχθησαν σε 67 εκλογικά τμήματα σε όλη
την επικράτεια και αφορούσαν το σύνολο των γεωτεχνικών
της χώρας, δηλαδή όλους τους γεωπόνους, δασολόγους,
γεωλόγους, κτηνιάτρους και ιχθυολόγους.
Τα προσωρινά αποτελέσματα (σε 62 από τα 67 εκλογικά τμήματα) έχουν ως εξής:
Ψήφισαν 5.933
Έγκυρα 5.625
Για το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν:
●Δ.Α.Κ.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 2.410 (42,8 %),
(σσ: πρόσκειται στην ΝΔ)
●ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 1.260
(22,4 %), (σσ:πρόσκειται σε ΠασοΚινάλ)
●ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΓΕΚ) 992 (17,6 %), (σσ:
πρόσκειται σε Σύριζα και συνεργαζόμενους Οικολόγους)
●ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 544 (9,7 %), (σσ πρόσκειται στο ΚΚΕ)
●ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 419 (7,4 %), (σσ
” στηρίχθηκε από «γεωτεχικούς της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς» )
Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, στο 15μελές Δ.Σ. του Επιμελητηρίου εκλέγονται 6 μέλη από τη Δ.Α.Κ.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, 4 μέλη από τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, 4 μέλη από την ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ και 1 μέλος από την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.
Σημειώνεται ότι η θητεία των οργάνων διοίκησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι τετραετής.
Επισημαίνεται ότι τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών
θα ανακοινωθούν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή,
μετά το πέρας των εργασιών της.
Άσχημο πράγμα η αποχή αλλά είναι δημοκρατικό
πράγμα οι εκλογές, εύγε στο ΓΕΩΤΕΕ!

“Απόβαση” στο Βιετνάμ από τα
ελληνικά αγροτικά προϊόντα
Με βασικό στόχο την προώθηση των ελληνικών αυθεντικών συνεταιριστικών προϊόντων Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης) και Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) που ανήκουν στη μεγάλη οικογένεια
αναγνωρισμένων ευρωπαϊκών προϊόντων η ΕΘΕΑΣ βρέθηκε στο Βιετνάμ για την προώθηση των ελληνικών συνεταιριστικών προϊόντων.
Συγκεκριμένα, από τις 3 έως τις 9 Δεκεμβρίου η ΕΘΕΑΣ θα
βρίσκεται στο Βιετνάμ, συμμετέχοντας σε Έκθεση Τροφίμων για να προβάλλει τα μοναδικά ελληνικά συνεταιριστικά
προϊόντα. Στην αποστολή στο Χο Τσι Μιν του Βιετνάμ συμμετέχει ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ κ. Παύλος Σατολιάς, το μέλος
του ΔΣ της ΕΘΕΑΣ κ. Σάββας Αργυράκης, ο εκπρόσωπος
του ΑΣ «Πίνδος» κ. Γρηγόρης Κέντρος και η εκπρόσωπος
της Ένωσης Ηρακλείου κ. Θεανώ Βρέντζου.
Ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ κ. Παύλος Σατολιάς δήλωσε σχετικά: «Στην ΕΘΕΑΣ δηλώνουμε υπερήφανοι για το γεγονός
ότι τα προϊόντα που παράγουν οι Συνεταιρισμοί μέλη μας
έχουν κατακτήσει τις αγορές. Τα συνεταιριστικά αγροτικά
προϊόντα είναι θησαυρός στα χέρια μας και πρέπει να τον
αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε».
Αεικίνητος και δραστήριος αυτός ο Σατολιάς, πολλά
μπράβο!

