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Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου
«Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση
και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα»
Την Τρίτη, 26 Μαΐου 2020, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Σπυρίδων Μάμαλης, συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στη 2η
συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο επεξεργασίας και
εξέτασης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα».
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου στην τοποθέτησή του επισήμανε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό Νομοσχέδιο που κινείται στη σωστή κατεύθυνση και λύνει χρόνια προβλήματα, ενώ με μικρές διορθώσεις σε κάποια άρθρα του θα μπορέσει
να αποτελέσει ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο του αγροτικού τομέα. Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε τις παρατηρήσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου επί του Σχεδίου Νόμου ΕΔΩ.
Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για την Περιβαλλοντική Νομοθεσία
Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας στη Βουλή των Ελλήνων για συζήτηση και ψήφιση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην
ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» το Επιμελητήριο απέστειλε τις σχετικές απόψεις και παρατηρήσεις του, όπως είχαν εκφραστεί από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σπυρίδωνα Μάμαλη στη
σχετική συζήτηση ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τις παρατηρήσεις του Επιμελητηρίου επί του Σχεδίου Νόμου κατά άρθρο ΕΔΩ.
Υπαγωγή όλων των Γεωτεχνικών Ιδιωτών στην οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζήτησε εγγράφως
από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, & Κοινωνικών Υποθέσεων την άμεση ένταξη όλων των ελεύθερων
επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων, κ.λπ., γεωτεχνικών
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μελών του, στην οικονομική ενίσχυση των 800€, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή οποιασδήποτε άλλης προϋπόθεσης. Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο
της επιστολής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.
Παράταση της Δράσης 11.1.1 του 2017 για τη Βιολογική Γεωργία
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζήτησε εγγράφως
από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τη
διετή παράταση της Δράσης 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους στη γεωργία» του 2017 για τη Βιολογική Γεωργία. Η πρόσκληση της
συγκεκριμένης Δράσης προέβλεπε τη για τρία έτη μετατροπή των καλλιεργειών σε βιολογικές, καθώς και τη δυνατότητα επέκτασης του προγράμματος για άλλα δύο έτη μέσω
καινούργιας προκήρυξης, κάτι που δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Η διετής παράταση της συγκεκριμένης Δράσης
θα ενισχύσει τη στροφή και τη δέσμευση των Ελλήνων παραγωγών στη χρήση βιολογικών μεθόδων παραγωγής, ζητούμενο και για την ελληνική γεωργία αλλά και κοινωνία.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό
έγγραφο του Επιμελητηρίου προς τον Υπουργό ΕΔΩ.

Αφροδίτη Κορωνιώτου, Τμήμα Εκδόσεων,
Εκδηλώσεων & Δημοσίων Σχέσεων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
grafis ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
pub_relations@geotee.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ.1-2)
Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ. 2)
Νομοθεσία (σελ. 3-5)
Ευρώπη (σελ. 6)
Διαβούλευση (σελ.7)
Εργασία/Προκηρύξεις (σελ.7)
Μεταπτυχιακά (σελ. 8)
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων (σελ.9)

1 . Απρίλιος - Μάιος 2020

Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Τεύχος 41

Παραρτήματα

Παράταση των προθεσμιών υποβολής ενστάσεων –
ενδικοφανών προσφυγών για τα Σχέδια Βελτίωσης
λόγω κορωνοϊού
Την παράταση των προθεσμιών υποβολής ενστάσεων – ενδικοφανών προσφυγών για Σχέδια Βελτίωσης που έχουν
υποβληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και της Δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση

επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ, καθώς και
στην προστασία του περιβάλλοντος» του ΠΑΑ 2014-2020
και έχουν απορριφθεί ή έχουν λάβει μειωμένη βαθμολογία,
λόγω των έκτακτων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού ζήτησε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εγγράφως από τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το σχετικό
έγγραφο μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπόμνημα
με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του επί του Περιβαλλοντικού Νομοσχεδίου. Μεταξύ άλλων, το Παράρτημα θεωρεί
ότι η απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα
οδηγήσει στην έγκριση περιβαλλοντικών αδειών χωρίς κανέναν έλεγχο ή με υποτυπώδη έλεγχο και χωρίς να υπάρχει μηχανισμός δράσης – ανάδρασης, με αποτέλεσμα να
μην επιτυγχάνεται ο στόχος της προστασίας του περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε τις παρατηρήσεις
του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εξαμηνιαία παράταση στην υλοποίηση του 20% του
Υπομέτρου 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών
φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και
καταστροφικών συμβάντων», λόγω της έκτακτης κατάστασης που δημιουργήθηκε στην αγορά με την επιδημία του
COVID – 19, ζήτησε εγγράφως από τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης κα Τροφίμων το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Το σχετικό έγγραφο μπορείτε να το
δείτε ΕΔΩ.

Εγγραφή νέων μελών μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Συμπλήρωση στοιχείων Εξειδίκευσης – Ειδικότητας στο Μητρώο Απασχόλησης
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ που τηρεί το Επιμελητήριο
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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• Το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με έγγραφό του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων ζήτησε την παράταση των προθεσμιών για
την προβολή ενστάσεων – ενδικοφανών προσφυγών για
τα Σχέδια Βελτίωσης, εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης
που δημιουργήθηκε από την επιδημία των κορωνοϊού.
Το σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος μπορείτε να το
δείτε ΕΔΩ.
• Διετή παράταση της Δράσης 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη
μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους στη γεωργία» του 2017 για τη Βιολογική Γεωργία, ζήτησε εγγράφως από το Υπ.Α.Α.Τ., το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Το σχετικό έγγραφο μπορείτε να το
δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας κυκλοφόρησε το 8ο τεύχος της Ενημέρωσης Δραστηριοτήτων του, το οποίο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Υπηρεσίες μίας στάσης (one stop) στους εγγεγραμμένους γεωτεχνικούς στη διαδικτυακή φόρμα του
OnLine ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Διαδικτυακό γραφείο απασχόλησης Γεωτεχνικών
στον κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Κ.Υ.Α. 1140/13-04-2020: Τροποποίηση της 3714/2111-2019 απόφασης Ορισμού Δικαιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και
Αγροτικών Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΦΕΚ 1990/Β/24-05-2020.
• Κ.Υ.Α. 1358/130268/20-05-2020: Τροποποίηση της
255/58529/3-4-2019 (Β 1112) υπουργικής απόφασης
περί λεπτομερειών εφαρμογής των άρθρων 4 και 32 του
κανονισμού (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, όσον αφορά τις προϋποθέσεις
και τις διαδικασίες αναγνώρισης των γεγονότων ανωτέρας βίας και εξαιρετικής περίστασης και των φυσικών
περιστατικών σε βοοειδή και σε αιγοπρόβατα, ΦΕΚ
1985/Β/23-05-2020.
• Κ.ΥΑ. 612/118658/08-05-2020: Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή
των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 300, 14.11.2009,
σ.1) και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (EEL 054,
26.2.2011, σ.1), ΦΕΚ 1983/Β/23-05-2020.
• Υ.Α. 1270/115345/05-05-2019: Τροποποίηση της
1425/142381/14-6-2019 απόφασης (ΦΕΚ 2487/Β/246-2019) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και
του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Έγκριση δαπανών που
προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες
επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2019», ΦΕΚ
1963/Β/21-05-2020.
• Κ.Υ.Α. 1152/14-05-2020: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους
δικαιούχους και τα ποσά ενίσχυσης του Μέτρου 3.1.9
– «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων»,
(καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 33 και άρθρο 44 στοιχείο
4α), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της
περιβαλλοντικά βιώσιμης αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη
γνώση αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, ΦΕΚ 1962/Β/21-052020.
• Κ.Υ.Α. 1155/14-05-2020: Τροποποίηση – συμπλήρωση της 1121/20.07.2017 (ΦΕΚ 2686/Β/01.08.2017)
υπουργικής απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις για την
εφαρμογή και την υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του
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Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας
2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
1464/14.06.2019 (ΦΕΚ 2483/Β/24.06.2019) όμοιά της,
ΦΕΚ 1961/Β/21-05-2020.
Κ.Υ.Α. 1138/12-05-2020: Τροποποίηση – συμπλήρωση της 1120/20.07.2017 (ΦΕΚ 2637/Β/27.07.2017)
υπουργικής απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις για την
εφαρμογή και την υλοποίηση των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4
και 6.2.3 – παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, όπως τροποποιήθηκε με την 1465/14.06.2019
(ΦΕΚ 2484/Β/24.06.2019) όμοιά της, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020»,
ΦΕΚ 1957/Β/21-05-2020.
Υ.Α. 50095/20-05-2020: Δεύτερη (2η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών
και μικρών επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου
4399/2016», ΦΕΚ 1937/Β/20-05-2020.
Υ.Α. 50088/20-05-2020: Τέταρτη (4η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική επιχειρηματικότητα του
αναπτυξιακού νόμου 4399/2016», ΦΕΚ 1936/Β/20-052020.
Κ.Υ.Α. 629/123515/14-05-2020: Χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων στον τομέα της παραγωγής ανθέων και λεπτομέρειες εφαρμογής προσωρινού πλαισίου με βάση
την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)
1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, ΦΕΚ 1932/Β/20-05-2020.
Υ.Α. 829/101354/10-04-2020: Τροποποίηση της
2457/279058/01.11.2019 απόφασης του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και του
Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (ΙΓΕ) Ν.Π.Δ.Δ.»,
ΦΕΚ 1904/Β/18-05-2020.
Κ.Υ.Α. 1035/114495/05-05-2020: Έκτη (6η) τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/28.12.2016 απόφασης
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές
καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ΦΕΚ 1900/Β/18-05-2020.
Κ.Υ.Α. 1256/113480/04-05-2020: Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά
για το έτος 2020, ΦΕΚ 1884/Β/18-05-2020.
Κ.Υ.Α. 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020: Καθορισμός όρων,
προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτο-
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μερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης,
υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, μεγάλων
λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, ΦΕΚ 1864/Β/15-052020.
Υ.Α. 1188/114444/05-05-2020: Τροποποίηση της
236989/12.5.2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός
Αποδοχής Ποικιλιών και Ελέγχου και Πιστοποίησης
Σπόρων Κηπευτικών προς Σπορά» (Β 705) και της αριθμ.
436692/27.12.1994 απόφασης των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός εμπορίας φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά, σε συμμόρφωση
προς τις οδηγίες 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 93/61/
ΕΟΚ και 93/62/ΕΟΚ της Επιτροπής» (Β 22/17.1.1995)
σε συμμόρφωση προς τις εκτελεστικές οδηγίες (ΕΕ)
2019/990 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2019 (ΕΕL
160, 18.6.2019, σ. 14) και 2020/432 της Επιτροπής της
23ης Μαρτίου 2020 (ΕΕL 88, 24.03.2020, σ. 3)», ΦΕΚ
1842/Β/13-05-2020.
Κ.ΥΑ. 670/120530/11-05-2020: Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του
καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Συμβουλίου, στον τομέα των
συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το έτος ενίσχυσης 2019, ΦΕΚ 1817/Β/12-052020.
Κ.Υ.Α. 670/120533/11-05-2020: Καθορισμός ύψους
ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα
της κτηνοτροφίας βάσει της υπουργικής απόφασης
1628/64707/14-6-2017 για το έτος ενίσχυσης 2019,
ΦΕΚ 1817/Β/12-05-2020.
Κ.Υ.Α. 164/121146/12-05-2020: Καθορισμός του ύψους
της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου
4 της υπ΄αρ. 1639/65123/15-6-2017 υπουργικής απόφασης με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού
(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του κανονισμού (ΕΕ)

Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικών
συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

•

•

•

•

•

639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής»
(ΦΕΚ 2212 Β), ΦΕΚ 1817/Β/12-05-2020.
Κ.Υ.Α 659/114373/05-05-2020: Τροποποίηση της
1406/52601/04-5-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
1291/Β/2016) «Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με
τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης σε εφαρμογή των διατάξεων των καν. (ΕΕ)
1307/2013 και 639/2014» ΦΕΚ 1763/Β/08-05-2020.
Κ.Υ.Α 153/111409/29-04-2020: Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών υλοποίησης
της δράσης 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας»,
στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης
της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2020-2022. Καθορισμός του συνολικού ποσού
επιχορήγησης και του ποσού επιχορήγησης ανά φορέα
για το έτος 2020, ΦΕΚ 1735/Β/06-05-2020.
Κ.Υ.Α. 1999/ 29-04-2020: 5η τροποποίηση της υπ΄αριθμ.
13158/2017 (Β 4302) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Καθορισμός
πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση
επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα
της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων
που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», ΦΕΚ
1706/Β/06-05-2020.
Κ.Υ.Α. 1018/104012/15-04-2020: Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
29/2012 της Επιτροπής, για τα πρότυπα εμπορίας του
ελαιολάδου (EEL 12, της 14.01.2012, σ.14), ΦΕΚ 1678/
Β/04-05-2020.
Κ.Υ.Α. 1100/98832/07-04-20520: Τροποποίηση της
2603/260091/14-10-2019 απόφασης (ΦΕΚ 3868/
Β/21-10-2019) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που
προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2019», ΦΕΚ
1659/Β/04-05-2020.
Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε
στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμμένα μέλη του, μέχρι και τον Ιούλιο του 2018
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικών συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσω του συστήματος E-POS
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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• Υ.Α. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.4/οικ.9403/24-04-2020: Καθορισμός Συστήματος Πιστοποίησης Επιμόρφωσης, ΦΕΚ
1657/Β/04-05-2020.
• Κ.Υ.Α αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/03-05-2020: Κανόνες
κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ΦΕΚ
1647/Β/03-05-2020.
• Κ.Υ.Α. οικ. 16604/3224/27-04-2020: Οικονομική Ενίσχυση – Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού, ΦΕΚ 1629/Β/2904-2020.
• Κ.Υ.Α 138/102859/14-04-2020: Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής,
της δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής
μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα μελισσοκομικά έτη 2020-2022, ΦΕΚ 1622/Β/28-04-2020.
• Υ.Α. 924/86182/18-03-2020: Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών
καρποφόρων δένδρων, θάμνων και λοιπών μικρών
καρποφόρων που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα
του άρθρου 20 της 240460/05.05.2010 (Β 622) κοινής
υπουργικής απόφασης, ΦΕΚ 1487/Β/21-04-2020.
• Υ.Α. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1982/27-02-2020: 4η
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθ. οικ.
3848/18-3-2015 (Β 805) περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος
που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στις «Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων», ΦΕΚ 1090/Β/31-03-2020.
• Υ.Α. 5555/59013/21-02-2020: Καθορισμός τιμών αναφοράς πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στη
χώρα, αποκτάται ενδοκοινοτικά ή εισάγεται από το εξωτερικό, ΦΕΚ 1071/Β/27-03-2020.
• Υ.Α. 24663/03-03-2020: Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο «Διαχείριση Υδάτων» (Programme
D – Water Management), με Διαχειριστή Προγράμματος
(Programme Operator) την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος», του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς
Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων –
ΠΔΕ, ΦΕΚ 975/Β/21-03-2020.
• Υ.Α. 22869/26-02-2020: Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
Ενεργειακή Αποδοτικότητα» (Programme GR – Energy),

Νομοθεσία

με Διαχειριστή Προγράμματος (Programme Operator) το
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ, ΦΕΚ 974/Β/21-032020.
• Υ.Α. 746/70091/03-03-2020: Τεχνικός κανονισμός επιλογής και αποδοχής κλώνων ποικιλιών και υποκειμένων αμπέλου (Vitis L.), ΦΕΚ 970/Β/21-03-2020.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
• Κανονισμός (ΕΕ) 2050/560 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2020 για την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 508/2014 και
(ΕΕ) αριθ. 1379/2013 όσον αφορά ειδικά μέτρα για τον
μετριασμό των επιπτώσεων της επιδημικής έκρηξης της
COVID-19 στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, EEL 130/24.04.2020.
• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2050/532 της Επιτροπής
της 16ης Απριλίου 2020 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος
2020, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ.
809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ) αριθ. 181/2014,
(ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ)
2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον
αφορά ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής, EEL 119, 3/17.04.2020.
• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/531 της Επιτροπής
της 16ης Απριλίου 2020 σχετικά με παρέκκλιση για το
έτος 2020 από το άρθρο 75 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το επίπεδο των προκαταβολών για τις άμεσες ενισχύσεις και τα
μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με τις εκτάσεις και τα ζώα, καθώς και από το άρθρο 75 παράγραφος
2 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού όσον αφορά τις
άμεσες ενισχύσεις, EEL 119, 1/17.04.2020.
• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/521 του Συμβουλίου της 14ης
Απριλίου 2020 για την ενεργοποίηση της στήριξης
έκτακτης ανάγκης βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/369
και για την τροποποίηση των διατάξεών του λαμβάνοντας υπόψη την έξαρση της νόσου COVID-19, EEL
117/15.04.2020.
• Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Ανακοίνωση της Επιτροπής
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων - Ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2020», C 120/14.04.2020.
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ΕΥΡΩΠΗ
• Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε με γραπτή διαδικασία συμπεράσματα με θέμα «Περισσότερες ευκαιρίες για
νέους σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές» με τα
οποία καλούνται τα κράτη μέλη να προωθήσουν προσεγγίσεις που αποσκοπούν στη μείωση των ανισοτήτων
μεταξύ των αστικών και των απομακρυσμένων / αγροτικών περιοχών και να αναπτύξουν διατομεακά μέτρα
που θα αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και την προοπτική
των νέων σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
• Στις 20 Μαΐου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε
μια ολοκληρωμένη νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με στόχο να επαναφέρει τη φύση στη ζωή των ανθρώπων, καθώς και τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα
στο πιάτο» για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Στις 19 Μαΐου 2020 η Επιτροπή κινητοποίησε επιπλέον
122 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα έρευνα και καινοτομία «HORIZON 2020» για την αναγκαία έρευνα για τον
κορωνοϊό. Η νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος συμπληρώνει τη συνεισφορά 1,4 δις. ευρώ εκ μέρους της Επιτροπής στην πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Αντίδραση
στον κορονωϊό και αποτελεί την πιο πρόσφατη από μία
σειρά χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ δράσεων έρευνας και καινοτομίας για την καταπολέμησή του. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Στις 13 Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη
Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στον αγροτικό και αλιευτικό κλάδο των κρατών
μελών. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μ. Βορίδης, που συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη,
επισήμανε την ανάγκη για λήψη μέτρων εκ μέρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την παροχή περαιτέρω
ευελιξίας και αξιοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ). Επιπλέον, ο Υπουργός έκανε ιδιαίτερη μνεία στο βαρύ πλήγμα που έχει
επιφέρει η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού στον
κλάδο της ελληνικής αλιείας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του
Υπ.Α.Α.Τ. ΕΔΩ.
• Στις 4 Μαΐου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε
δέσμη μέτρων για την περαιτέρω στήριξη του αγροδιατρφικού τομέα, λόγω της κρίσης του κορωνοϊού. Τα
έκτακτα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί στις 22 Απριλίου
περιλαμβάνουν την ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεμα-
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τοποίησης για τους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων και του κρέατος, την προσωρινή έγκριση μέτρων
παρέμβασης στην αγορά για την αυτοοργάνωση των φορέων εκμετάλλευσης σε τομείς που έχουν δεχτεί σοβαρό
πλήγμα, και ευελιξία σχετικά με τα προγράμματα στήριξης της αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
ΕΔΩ.
Δέσμη παραβάσεων Μαΐου των κρατών μελών. Τις κυριότερες αποφάσεις μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στο σύνολό τους τα αιτήματα για παροχή στήριξης που υπέβαλλαν 18 κράτη
μέλη σχετικά με την προετοιμασία των σχεδίων τους για
τη δίκαιη μετάβαση περιοχών, τα οποία οφείλει να καταρτίσει κάθε κράτος μέλος για να αποκτήσει πρόσβαση
στη χρηματοδότηση του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Ο Μηχανισμός αυτός αποτελεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Στις 22 Απριλίου 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες με στόχο την ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου COVID – 19 στους
απόρους πολίτες της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
Στις 22 Απριλίου 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες που αποσκοπούν στον περιορισμό
των επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19 στον τομέα
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Στις 15 Απριλίου 2020 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε έναν κανονισμό που θεσπίζει ένα πανευρωπαϊκό
σύστημα ταξινόμησης που θα παρέχει στις επιχειρήσεις
και στους επενδυτές μια κοινή γλώσσα για τον προσδιορισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων που θεωρούνται περιβαλλοντικά βιώσιμες. Στόχος της ΕΕ είναι να
ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις προς τη βιώσιμη
ανάπτυξη και να συμβάλλει σε μία κλιματικά βιώσιμη
οικονομία. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Η ΕΕ προσπαθεί να περιορίσει τον κίνδυνο ανεπάρκειας νερού για την άρδευση των καλλιεργειών. Στο πλαίσιο των προσπαθειών της, στις 7 Απριλίου 2020, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε κανονισμό, σύμφωνα
με τον οποίο θα διευκολύνεται η χρήση επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για αρδευτικούς σκοπούς. Ο
κανονισμός αυτός συνάδει με την κυκλική οικονομία
και η εφαρμογή του θα οδηγήσει στην αύξηση των
διαθέσιμων ποσοτήτων νερού και στην προώθηση της
αποδοτικής χρήσης τους. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Διαβούλευση / Εργασία -
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Προκηρύξεις

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Ελλάδα
• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια
ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..
Ευρώπη
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
το Σχέδιο Στόχου για το κλίμα 2030, με σκοπό μέχρι το
2050 να καταστεί κλιματικά ουδέτερη, δηλαδή με μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Παρατηρήσεις
μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 23 Ιουνίου

2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε διαβούλευση την στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την
Τρίτη 30 Ιουνίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες
δείτε ΕΔΩ.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δεύτερη δημόσια διαβούλευση την επικαιροποιημένη πρόταση για τους
απλουστευμένους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων
που συνδυάζονται με στήριξη της ΕΕ. Παρατηρήσεις
μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου
2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΚΗΡΎΞΕΙΣ
• Ο ΕΛ.Γ.Α. ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού πενήντα (50) συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με τη διαδικασία του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στα υποκαταστήματα
Βέροιας, Κοζάνης και Λάρισας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Ο ΕΛ.Γ.Α. ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού οκτώ (8) συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με τη διαδικασία του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στα υποκαταστήματα
Λάρισας, Τρίπολης, Καβάλας, Ιωαννίνων, Κοζάνης και Ηρακλείου. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή
5 Ιουνίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Η εταιρεία ΟΜΙΚΡΟΝ Α.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη και κύριο αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
σε θέματα περιβάλλοντος αναζητά συνεργασία με ειδικό σε θέματα Γεωτεχνικών Επιστημών ή Γεωπληροφορικής. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
• Το Εργαστήριο Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με
Γεωπόνους με Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης για εργασίες που σχετίζονται με πειράματα εργαστηρίου αλλά και
εργασίες στην ύπαιθρο που αφορούν έντομα – εισβολείς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
• Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού & Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) προκήρυξε διεθνή ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό σε ευρώ, για την προμήθεια Διανυσματικού Υπόβαθρου για το σύνολο
της χώρας για την επικαιροποίηση του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου. Οι προσφορές μπορούν
να κατατεθούν μέχρι και την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικής συναλλαγής για την πληρωμή της συνδρομής στο Επιμελητήριο και της εισφοράς 2% για τις μελέτες
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Δωρεάν δημιουργία ιστοσελίδας για τα μέλη του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
• Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021:
⇒ με τίτλο «Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθο
κομικών Ειδών» μέχρι την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
⇒ με τίτλο «Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος» μέχρι, την Τρίτη 30
Ιουνίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
⇒ με τίτλο «Καινοτόμες Εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία»
μέχρι την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
⇒ με τίτλο «Αρχιτεκτονική Τοπίου» μέχρι την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με τίτλο «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» μέχρι το Σάββατο,
20 Ιουνίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Ειδικές – προνομιακές τιμές στα μέλη
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Προνομιακή τιμή στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη δυνατότητα συνδρομητικής πρόσβασης στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Ύπαιθρος Χώρα» (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Προνομιακή τιμή για τη χρήση τράπεζας νομικών πληροφοριών (NOMOS) από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Τ.Ε.Α.ΓΕ.:
• 12 χρόνια λειτουργίας με υψηλές αποδόσεις, φοροαπαλλαγές, ασφάλεια και ευελιξία (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
• Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
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Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2
ΙΟΥΛΙΟΥ
2020

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας, Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων,
Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης,
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ΕΑΓΜΕ, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.
ΚΕΔΕΑ Α.Π.Θ.

15- 16
ΙΟΥΛΙΟΥ
2020

TELECONFERENCE
«WATER EFFICIENCY & CLIMATE RESILIENT
AGRICULTURE»
ΧΑΝΙΑ

IOSV, SWRI, H.A.O. «DEMETER»
Χανιά Κρήτης
Web: https://acw-conference.com,
Email: secretariatacw@gmail.com

14-16
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020

IOBC-WPRS MEETING ON CITRUS PESTS,
DISEASES AND WEEDS
ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο & άλλοι φορείς
Βουλευτικό - πρώτο Ελληνικό Κοινοβούλιο
Web: http://web.nitlab.inf.uth.gr/iobc_citrus/

20-24
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020

3RD EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF
IAEG- EYROENGEO 2020
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας
Αίγλη Ζαππείου

24-27
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020

HAICTA 2020 «9th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON INFORMATION &
COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN
AGRICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Web: https://2020.haicta.gr

25- 30
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «CITIES ON VOLCANOES
11»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, ΠΜΣ «Στρατηγικές
Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων», Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Web: https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/workshops

9-10
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2020

16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΓΡΟ «SUSTAINABLE
AGRICULTURE, FOOD SECURITY AND CLIMATE
CHANGE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES
IN BIO-ECONOMY»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας- ΕΤΑΓΡΟ
Web: www.etagro.gr/2020

21-23
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2020

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών
Domotel Xenia Volos
Web: http://18pbcongress.agr.uth.gr

ΜΑΪΟΣ
2021

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΙΑΣ / ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Perrotis College – Κέντρο Ελιάς Krinos
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Θεσσαλονίκη
Web: https://www.medevents.gr/congress/olive2020#/content-top
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