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Αίτημα ένταξης του επαγγέλματος του Κτηνιάτρου 
στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με επιστολή του 
προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
κ. Ι. Βρούτση, ζήτησε να ενταχθεί το επάγγελμα του Κτηνι-
άτρου στον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών επαγ-
γελμάτων, καθώς και να συμπεριληφθούν οι Κτηνίατροι 
του δημοσίου τομέα στις κατηγορίες των δικαιούχων του 
ανθυγιεινού επιδόματος. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μεταξύ άλλων, τό-
νισε στην επιστολή του ότι οι Κτηνίατροι αντιμετωπίζουν 
καθημερινά πλήθος σοβαρών εργασιακών κινδύνων, όπως 
είναι οι βιολογικοί, οι χημικοί, οι φυσικοί, αλλά και οι ψυ-
χοκοινωνικοί κίνδυνοι. Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε τη 
σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Νέα παρέμβαση για την προσμέτρηση του 
Integrated Master των παλαιών αποφοίτων

Με νέα παρέμβασή του προς το Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τη συνεχι-
ζόμενη κωλυσιεργία του Υπουργείου να επιλύσει το σο-

βαρό θέμα που αφορά την προσμέτρηση του integrated 
master αποφοίτων Γεωπονικών Πανεπιστημιακών 
Τμημάτων / Σχολών που έχουν μετονομαστεί, στους δι-
αγωνισμούς πρόσληψης εκπαιδευτικών. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
καλεί το Υπουργείο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες για να διασφαλιστεί η δίκαιη, ισότιμη και ενι-
αία αντιμετώπιση όλων των Γεωπόνων εκπαιδευτικών 
στους διαγωνισμούς πρόσληψης εκπαιδευτικού προσω-
πικού. Αναλυτικά, μπορεί να δείτε τη σχετική επιστολή 
του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Έξι υποτροφίες σε μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από το Διε-
θνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, στο πλαίσιο της 
συνεργασίας του με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
προσφέρει στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έξι (6) υποτροφίες για 
τη φοίτησή τους στο εξ αποστάσεως αγγλόφωνο Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «MSc in Sustainable 
Agriculture and Business». Η κάθε υποτροφία αφορά 40% 
μείωση των αρχικών διδάκτρων. Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπόμνημα για τις γεωτεχνικές υπηρεσίες κατέθεσε στον 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας το Παράρτημα Κεντρικής Μα-
κεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της επίσκεψής του 
Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στις 3 Σεπτεμβρίου 
2020. Μεταξύ άλλων, το Παράρτημα ζήτησε την προσω-
πική παρέμβαση του Πρωθυπουργού ώστε οι γεωτεχνικές 
υπηρεσίες της Κεντρικής Μακεδονίας να ενισχυθούν άμε-
σα, τόσο σε μόνιμο προσωπικό, όσο και σε υλικοτεχνική 
υποδομή και εκπαίδευση, για να μπορούν να ανταποκρι-
θούν στον κρίσιμο εθνικά ρόλο τους υπό τις απαιτητικές 
συνθήκες που διαμορφώνονται στην Ελλάδα σήμερα. Ανα-
λυτικά, μπορείτε να δείτε το υπόμνημα του Παραρτήματος 
ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δελτίο Τύπου εξέδωσε το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του 
Νόμου 4685/2020 που αφορούν την αναμόρφωση των δα-
σικών χαρτών. Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε το σχετικό 
Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τα γραφεία του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδας επισκέφθηκε ο Πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, κ. Χρ. Μπούρας, στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 στο 
πλαίσιο προγραμματισμένων επαφών του με τους φορείς 

mailto:pub_relations@geotee.gr
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23569&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23561&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23604&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23576&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23607&TabID=3


 2 . Σεπτέμβριος 2020

Παραρτήματα / ΝομοθεσίαΤεύχος 44

Εγγραφή νέων μελών μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

Συμπλήρωση στοιχείων Εξειδίκευσης – Ειδι-
κότητας στο Μητρώο Απασχόλησης ΓΕΩΤΕ-
ΧΝΙΚΩΝ που τηρεί το Επιμελητήριο (ΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Διαδικτυακό γραφείο απασχόλησης Γεωτεχνικών 
στον κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

της περιοχής. Ο Πρύτανης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 
του, έκανε ειδική αναφορά στα γεωτεχνικά τμήματα του Πα-
νεπιστημίου και στον τρόπο αναβάθμισής τους ώστε να γί-
νουν πιο ανταγωνιστικά, ενώ από την πλευρά του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
επισημάνθηκε η μεγάλη σημασία του αγροδιατροφικού το-
μέα και της γεωργικής έρευνας για την περιοχή, αλλά και 
η προώθηση και επέκταση της μεταλυκειακής επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννη-
σο. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνάντηση μπορείτε 
να δείτε στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
•	 Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κα-

τέγραψε τις εκτιμήσεις του σχετικά με τις ανάγκες σε 
εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες για εξαρτημένη 
εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών 
και σε εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης για τον Νομό 

Φλώρινας και τις απέστειλε με επιστολή του στον Αντι-
περιφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχε-
τική επιστολή του Παραρτήματος ΕΔΩ.

•	 Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέ-
θεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του για την επικείμενη 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο σχετικής 
διαβούλευσης. Οι προτάσεις του Παραρτήματος είναι στην 
κατεύθυνση της ολοκληρωμένης κατά το δυνατό αντιμετώ-
πισης του ζητήματος στην επίτευξη του σκοπού, των βασι-
κών κατευθύνσεων και των αρχών της αναδιοργάνωσης, 
καθώς και στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των 
οργανικών μονάδων της Περιφέρειας, τη μεγιστοποίηση της 
παραγωγικότητάς τους, αλλά ακόμη και την άρση αδικαιο-
λόγητων περιορισμών και προφανών αδικιών. Αναλυτικά, 
μπορείτε να δείτε τις προτάσεις του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
•	 Κ.Υ.Α. 9269/246316/08-09-2020: Εθνικό Σχέδιο Δρά-

σης του άρθρου 18 του Ν. 4036/2012 (Α 8) με στόχο την 
εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 
2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δρά-
σης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γε-
ωργικών φαρμάκων (L 309), ΦΕΚ 4032/Β/21-09-2020.

•	 Υ.Α. 2431/251876/11-09-2020: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1600/163029/22-06-2020 υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για 
την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα 
με το άρθρο 47 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 
για την περίοδο 2019-2020», ΦΕΚ 4010/Β/18-09-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 1920/08-09-2020: Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέ-
τρου 6.6.1 «Έλεγχος κι Επιβολή», της Ενωσιακής Προ-

τεραιότητας 3 «Προαγωγή της Εφαρμογής της ΚΑλΠ» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασ-
σας 2014-2020 (Παρ. 2β του άρθρου 76, του Κανονι-
σμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 508/2014 - αγορά και εγκατάσταση 
ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης δεδομένων), ΦΕΚ 
3916/Β/14-09-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 120/245073/07-09-2020: Τροποποίηση κοινής 
υπουργικής απόφασης περί «Χορήγησης ενισχύσεων ήσσο-
νος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αλιείας στα πλαί-
σια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 της 
Επιτροπής (ΕΕL 190/45, 28.06.2014)» υπ’ αρ. 94/165904 
της 23/06/2020 (Β ‘ 2648), ΦΕΚ 3837/Β/09-09-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 119/245028/07-09-2020: Χορήγηση κρατικών ενι-
σχύσεων στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας σε παραγω-
γούς που διατηρούν εκμεταλλεύσεις με θηλυκά ενήλικα 
(τουλάχιστον ενός έτους) αιγοπρόβατα, οι οποίοι διαθέτουν 
εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 ενήλικα αιγοπρόβατα 
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και οι οποίοι έχουν παραδώσει γάλα εντός του 2019 και λε-
πτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την 
ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 
final (Προσωρινό Πλαίσιο), ΦΕΚ 3836/Β/09-09-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 92108/1045/Φ.15/04-09-2020: Κατάταξη στις 
κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 
(Α 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτή-
των που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 
3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β 1048) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
παρ. 9α του άρθρου 20 του Ν. 3982/2011 (Α 143), ΦΕΚ 
3833/Β/09-09-2020.

•	 Υ.Α. 82429/03-08-2020: Τροποποίηση των ποσοστών 
δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΚΡΗΤΗ 2014-2020», ΦΕΚ 3720/Β/07-09-2020.

•	 Κ.Υ.Α. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ.6517/Α380/27-08-2020: Τε-
χνικές λεπτομέρειες και ειδικότερα ζητήματα για την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενί-
σχυσης στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 
9ης Αυγούστου 2020 στην Περιφερική Ενότητα Εύβοιας, 
ΦΕΚ 3711/Β/07-09-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 1449/239361/01-09-2020: Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 4270/139407/28.12.2017 απόφασης του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου (EEL 347, της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) υπ΄αρ. 
2017/891 της Επιτροπής (EEL 138, της 25.5.2017, σ. 4) 
και (ΕΕ) υπ’ αρ. 2017/892 της Επιτροπής (EEL 138, της 
25.5.2017, σ. 57), σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης 
Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των Οπωροκηπευ-
τικών και της Εθνικής Στρατηγικής για βιώσιμα Επιχειρη-
σιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών» 
(Β 5/2018), όπως ισχύει, ΦΕΚ 3705/Β/04-09-2020.

•	 Υ.Α. 90574/01-09-2020: Τρίτη (3η) προκήρυξη καθε-
στώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα πολύ Μικρών 
και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού Νόμου 
4399/2016, ΦΕΚ 3641/Β/01-09-2020.

•	 Υ.Α. 90573/01-09-2020: Πέμπτη (5η) προκήρυξη καθε-
στώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ανα-
πτυξιακού Νόμου 4399/2016, ΦΕΚ 3640/Β/01-09-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 455/231690/24-08-2020: Καθορισμός του ακρι-
βούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής 
του Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του 
Αιγαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας, σε 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 229/2013 (EEL 
78/41, 20.03.2013) και του Εκτελεστικού Κανονισμού 
(EE) υπ’ αρ. 181/2014 (EEL 63/53, 04.03.2014), ΦΕΚ 
3546/Β/27-08-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 88642/25-08-2020: Καθορισμός των ειδών επεν-
δυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής πα-

ραγωγής των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 
καθώς και των μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να 
υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 (Α 
117), για τα οποία το απαιτούμενο ποσό ενίσχυσης σε ακα-
θάριστο ισοδύναμο επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο 
και ανά επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων 
χιλιάδων (500.000) ευρώ, και των προδιαγραφών, πρό-
σθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και 
κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε 
αυτά τα επενδυτικά σχέδια, ΦΕΚ 3539/Β/26-08-2020.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2020/1211 της Επιτροπής 

της 20ης Αυγούστου 2020 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ 
σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον 
αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα 
κράτη μέλη, EEL 274/21.08.2020 (32-57).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2020/1233 της Επιτροπής 
της 27ης Αυγούστου 2020 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ 
σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον 
αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα 
κράτη μέλη, EEL 280/28.08.2020 (28-52).

•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1245 της Επιτροπής της 2ας Σε-
πτεμβρίου 2020 για την τροποποίηση και τη διόρθωση 
του Κανονισμού (ΕΕ) 10/2011 για τα πλαστικά υλικά και 
αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με 
τρόφιμα, EEL 288/03.09.2020 (1-17).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2020/1257 της Επιτροπής 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ 
σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον 
αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα 
κράτη μέλη, EEL 293/08.09.2020 (7-31).

•	 Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1275 της 
Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση του 
κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 της Επι-
τροπής σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης 
από ορισμένες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον το-
μέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα 
λόγω της πανδημίας COVID – 19 και των μέτρων που 
συνδέονται με αυτήν, EEL 300/14.09.2020 (26-31).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2020/1316 της Επιτροπής 
της 21ης Σεπτεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ 
σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον 
αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα 
κράτη μέλη, EEL 307/22.09.2020 (7-32).

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8spS4zjE-kwsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVJt3G1ot7SWzEQo74eNTHTSV9XMliMLr2tQ_1-ks6ZS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8spS4zjE-kwu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUc43w9HU2o8u5TlGt0obdXwV-1M_O2J_YMPeezpAGgx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8spS4zjE-kwu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUc43w9HU2o8u5TlGt0obdXwV-1M_O2J_YMPeezpAGgx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zTzcSd51v8zNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXOkmGOKpJ7lTN_O2qpfo4Y3tvpRtBl6Bni-DApCkWZc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8_h6wwjeLrLYtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ0fSZL2uuUoujSPIDTZ9nLq0dlO2JJexz-G860RLSXz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89yHYf254ryUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ3rn5Nv42a5AVlt9EBFHYSTnpu9x9Fy-59DwCKXd8o_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jMW4aNrsuVwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWrqA4H0s7rtOct-dPWq8RNfkL6a1iEXriQRsdq-jlpJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8jMW4aNrsuVzNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWZV3XZ-0mDJOqcpEoeAA54iDU3S7ObBtX3p3MmXEain
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8PG0CFuU2E_YfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWuB_N9GyFBrejRPcCMBRV9QmHq6uOzK0R-LXQ5e8qJa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8PG0CFuU2E_YfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWuB_N9GyFBrejRPcCMBRV9QmHq6uOzK0R-LXQ5e8qJa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8zW0YBcYgjYRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUOZcb9JLFhNVOqASHfI75E4m69FAFuifrGHTAtBB_ui
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1211&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1233&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1245&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1257&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1275&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1316&from=EL


 4 . Σεπτέμβριος 2020

ΕυρώπηΤεύχος 44

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

Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε 
στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμμέ-
να μέλη του, μέχρι και τον Ιούλιο του 2018 (ΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

ΕΥΡΩΠΗ

•	 Στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η τακτι-
κή σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και 
Αλιείας με θέμα την προώθηση της μεταρρύθμισης της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020 και τη συμμε-
τοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
κ. Μ. Βορίδη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ.

•	 Στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 το Συμβούλιο ενέκρινε δέσμη 
συμπερασμάτων σχετικά με τον ρόλο μιας βαθύτερης 
και πλήρως λειτουργικής αγοράς για ισχυρή οικονομική 
ανάκαμψη και ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καθορίζοντας τις προτεραιότητες για τη μελλο-
ντική πολιτική της ενιαίας αγοράς μετά την πανδημία. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε 
την Επιτροπή να εγκρίνει, εκ μέρους της ΕΕ, τη «Δέσμευ-
ση των ηγετών για τη φύση» ώστε να στείλει το μήνυμα 
ότι η παγκόσμια φιλοδοξία για τη βιοποικιλότητα πρέπει 
να ενισχυθεί. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 21 Σεπτεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδω-
σε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατι-
κές ενισχύσεις στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δι-
καιωμάτων εκπομπών της ΕΕ σχετικά με τη λειτουργία του 
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του 
θερμοκηπίου μετά το 2021, έχοντας ως στόχο να καταστεί 
η πρώτη κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 18 Σεπτεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε 
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ταχεία συνδεσιμότητα δι-
κτύου και να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για την εγκα-
τάσταση του 5G. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πα-
ρουσίασε τα επόμενα βήματα για τον Μηχανισμό Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας στην ετήσια στρατηγική της 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2021. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκή-
ρυξε πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 1 δις ευρώ 

για έργα έρευνας και καινοτομίας που θα αντιμετωπίζουν 
την κλιματική αλλαγή και θα συμβάλουν στην προστασία 
των μοναδικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας 
της Ευρώπης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 η ΕΕ και η Κίνα υπέγραψαν διμε-
ρή συμφωνία προστασίας 100 ευρωπαϊκών γεωγραφικών 
ενδείξεων στην Κίνα και 100 κινεζικών γεωγραφικών εν-
δείξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τον σφετερισμό και 
τις απομιμήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 10 Σεπτεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσί-
ευσε την 10ετή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδη-
γίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Η έκθεση 
εντάσσεται στις προσπάθειες της Επιτροπής για μηδενική 
ρύπανση. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημο-
σίευσε πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου και του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έναρξη της συμφωνίας 
ΕΕ-ΗΠΑ για τους δασμούς. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 4 Σεπτεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξε-
κίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με το επικείμενο 
σχέδιο δράσης της για τη βιολογική γεωργία. Για περισ-
σότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 1 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε άτυπο Συμ-
βούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ στη Γερμανία, με τη 
συμμετοχή του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, κ. Κ. Σκρέκα και του Γενικού Γραμματέα Αγρο-
τικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Κ. 
Μπαγινέτα. Στο επίκεντρο της ατζέντας τέθηκαν οι επι-
πτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στην αγροτική 
παραγωγή και την αλυσίδα εφοδιασμού, η βελτίωση ή και 
η επέκταση σε νέα προϊόντα των κανόνων σήμανσης που 
σχετίζονται με τη γεωγραφική προέλευση των τροφίμων, η 
ενδεχόμενη εισαγωγή ενός πανευρωπαϊκού σήματος κα-
λής μεταχείρισης των ζώων και η πιθανή θέσπιση αυστη-
ρότερων κανόνων σχετικά με τις μεταφορές ζώων σε χώ-
ρες εκτός της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ.

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικών συναλλα-
γών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσω του συστήματος E-POS 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικής συναλλα-
γής για την πληρωμή της συνδρομής στο Επι-
μελητήριο και της εισφοράς 2% για τις μελέτες 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
https://www.geotee.gr/geo/stats2018/main2018.htm
https://www.geotee.gr/geo/stats2018/main2018.htm
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/10370-dt220920
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/09/21/council-sets-priorities-for-future-single-market-policy-in-the-post-covid-19-era/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/09/21/un-biodiversity-summit-council-sends-a-united-signal-to-step-up-global-ambition-for-biodiversity/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1712
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1603
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1658
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1669
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1602
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1563
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1572
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1548
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/10312-dt010920
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ε λ λ ά δ α
•	 Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια 

ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥ-
ΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ.. 

•	 Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έθεσε σε δημόσια 
ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Δράσης για την προώ-
θηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων με τίτλο «Εθνι-
κό Σχέδιο Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις». 
Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 6 
Οκτωβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Ε υ ρ ώ π η 
•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την 

οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Παρατηρή-
σεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 6 Οκτωβρί-
ου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
τον αντίκτυπο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στη βι-
οποικιλότητα, στο έδαφος και στα ύδατα. Παρατηρήσεις 
μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη, 22 Οκτω-
βρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τις 
επιπτώσεις της ΚΑΠ στους υδατικούς πόρους. Παρατηρή-
σεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη, 22 Οκτω-
βρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
τις επιπτώσεις της ΚΑΠ στη βιώσιμη διαχείριση του εδά-

φους. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 
Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020. Για περισσότερες πληρο-
φορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τις 
επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις ιχθυ-
οκαλλιέργειες στην ΕΕ (υδατοκαλλιέργεια). Παρατηρήσεις 
μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 
2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
την επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ για την προστα-
σία της στιβάδας του όζοντος. Παρατηρήσεις μπορούν να 
υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
την Πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική. Παρατηρήσεις 
μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 
2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
τις ευρωπαϊκές στατιστικές για την αλιεία και τις διά-
φορες επιλογές τροποποίησής τους. Παρατηρήσεις μπο-
ρούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 
2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευ-
ση το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη της βιολογικής 
παραγωγής της ΕΕ. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβλη-
θούν μέχρι την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
•	 Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ-
λουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρ-
μοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία» για το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μέχρι την Τρίτη 6 Οκτω-
βρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

•	 Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μετεωρολογία, Κλι-
ματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» για το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021, μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτω-
βρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

•	 Το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ-

λουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχεί-
ριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων 
και Αγροτικού Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021, μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 
2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
•	 Τα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Αν-

θρώπου και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούν τους ενδιαφερόμενους 
να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γά-
λακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» για το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021, μέχρι τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 
2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11247
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12466-Review-of-the-general-product-safety-directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1950-Evaluation-of-the-impact-of-the-CAP-on-habitats-landscapes-and-biodiversity
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1951-Evaluation-of-the-impact-of-the-CAP-on-water
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11834-EU-farm-policy-Evaluation-of-its-impact-on-sustainable-management-of-the-soil-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12261-Strategic-Guidelines-for-EU-aquaculture-update
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12310-Ozone-layer-protection-revision-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12523-EU-Arctic-Policy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12344-European-fishery-statistics
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Action-plan-for-the-development-of-EU-organic-production/public-consultation
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23468&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23469&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23596&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23442&TabID=4
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Τεύχος 44 Πρόγραμμα Κατάρτισης

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Δωρεάν δημιουργία ιστοσελίδας για τα μέλη του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων 
Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δι-
οργανώνουν το Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ αποστάσεως (e-learning) με τίτλο «Μικροβιολογία νερού». Υποβολή αιτήσεων 
έως 4 Οκτωβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

14-16
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2020

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «SAFE GREECE: 
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

ON LINE

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Οργανισμός 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, ΕΚΠΑ

Web: www.safegreece.org   

8-12 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

2021 

3RD EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE 
OF IAEG- EUROENGEO 2020

ΑΘΗΝΑ
Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας

Αίγλη Ζαππείου

ΜΑΪΟΣ
2021

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΙΑΣ / ΕΛΑΙΟ-
ΚΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟ-

ΤΟΜΙΑ – ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Perrotis College – Κέντρο Ελιάς Krinos
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Θεσσαλονίκη

Web: https://www.medevents.gr/congress/olive2020#/
content-top

21-22
 ΜΑΪΟΥ

2021

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 

14-18
ΙΟΥΝΙΟΥ

2021
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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
2021

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/

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
– 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2021

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 

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.).

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23606&TabID=4
http://www.safegreece.org
https://www.medevents.gr/congress/olive2020#/content-top
https://www.medevents.gr/congress/olive2020#/content-top
http://www.etagro.gr/2020
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/workshops
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/workshops
http://web.nitlab.inf.uth.gr/iobc_citrus/
http://18pbcongress.agr.uth.gr
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22733&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22671&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf

