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Σχεδιαζόμενη μεταφορά αρμοδιοτήτων για τα 
ζώα συντροφιάς στο Υπουργείο Εσωτερικών

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με σχετική ανα-
κοίνωσή του, εξέφρασε την αντίθεσή του με τη σχεδιαζόμε-
νη μεταφορά αρμοδιοτήτων για τα ζώα συντροφιάς από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, τονίζοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δημι-
ουργεί άμεσους κινδύνους για την υγεία των ζώων συντρο-
φιάς και γενικότερα τη δημόσια υγεία, καθιστά δε εξαιρετικά 
προβληματική έως αδύνατη τη συμμόρφωση της χώρας 
μας με τους σχετικούς κοινοτικούς και διεθνείς κανόνες και 
οδηγίες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη 
σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Δυνατότητα εγγραφής των Γεωτεχνικών 
στα Εθνικά Μητρώα Πιστοποιημένων Αξιο-
λογητών και Ελεγκτών των αναπτυξιακών 

νόμων
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με αφορμή τα δια-

λαμβανόμενα στις προσκλήσεις εκδηλώσεων ενδιαφέροντος 
για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογη-
τών (ΕΜΠΑ) και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελε-
γκτών (ΕΜΠΕ) και τη στέρηση της δυνατότητας υποβολής 
σχετικής αίτησης εγγραφής στους Γεωτεχνικούς, απέστειλε 
σχετική επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, κ. Ν. Παπαθανάση. Στην εν λόγω επιστολή 
του ζητάει τη διασφάλιση της συνέχισης της δυνατότητας των 
Γεωτεχνικών να εγγράφονται στα Μητρώα ΕΜΠΑ και ΕΜΠΕ 
που έχουν συσταθεί για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νό-
μων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 33/2011, καθώς και 
την τροποποίηση των εν λόγω προσκλήσεων ενδιαφέροντος 
για την άμεση θεραπεία της σχετικής παράλειψης της συμ-
μετοχής των Γεωτεχνικών. Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε τη 
σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Έκδοση εγγυητικών επιστολών από το 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για γεωτεχνικούς μελετητές 

και εργολήπτες
Έπειτα από συνεχείς και συστηματικές παρεμβάσεις 

του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενεργοποιείται 
πλέον η προβλεπόμενη στο άρθρο 38 του Ν. 4611/2019 
δυνατότητα των γεωτεχνικών που διαθέτουν μελετητικό 
ή εργοληπτικό πτυχίο από τη Διεύθυνση Μητρώων του 
Υπουργείου Υγείας και Μεταφορών, να αξιοποιήσουν τις 
παροχές εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας που προσφέρει το 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Να μην γίνουν απολύσεις Γεωπόνων 
στον ΕΛ.Γ.Α.

Την αντίθεσή του στις δρομολογούμενες, μέσω δικα-
στικών αποφάσεων, απολύσεις δώδεκα Γεωπόνων, εργα-
ζομένων στον ΕΛ.Γ.Α. εξέφρασε το Γεωτεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, εγγράφως. Οι εν λόγω Γεωπόνοι εργάστηκαν 
επί σειρά ετών στον ΕΛ.Γ.Α. με συμβάσεις ορισμένου χρό-
νου και έπειτα από συνεχείς αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. και 
στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 164/2004, 
προσλήφθηκαν ως υπάλληλοι αορίστου χρόνου. Πλέον, εί-
ναι θύματα μιας πολύχρονης δικαστικής διαμάχης μετά την 
κατάθεση στα διοικητικά δικαστήρια αιτήσεων ακύρωσης 
των αποφάσεων του Α.Σ.Ε.Π., από τη Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. 
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζήτησε από τον Υπουργό να προβεί άμεσα σε 
όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση νομοθετικής 
ρύθμισης με την οποία θα διασφαλίζεται η παραμονή των 
12 Γεωπόνων στον ΕΛ.Γ.Α., ως μόνιμοι εργαζόμενοι. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική 
επιστολή του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.
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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.).

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του Γεωτεχνικού 

Επιμελητηρίου και ο Γεωπονικός Σύλλογος Ν. Λάρισας δι-
οργάνωσαν συνάντηση εργασίας επιστημόνων και φορέων 
για τη συζήτηση του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας 
με σκοπό τη διαμόρφωση θέσεων για τις αναγκαίες δράσεις 
που απαιτούνται για την αντιμετώπισή του. Η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2020, με τη συμ-
μετοχή των Γεωπονικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας, Ν. Μα-
γνησίας και Ν. Τρικάλων, της Π.Ο.Σ.Γ., του Επιμελητηρίου 
Λάρισας, της Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών, της Ένωσης 
Αγροτών Λάρισας, των ΘΕΣΓΗ, ΘΕΣΤΟ, της Γεωπονικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και των ΤΟΕΒ Ενι-
πέα Φαρσάλων και Ταυρωπού και φυσικά των διοργανω-
τών, του Παραρτήματος Κ. Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και του 

Γεωπονικού Συλλόγου του Ν. Λάρισας.
Όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετείχαν δή-

λωσαν την έντονη ανησυχία τους και τον προβληματισμό 
τους για το σημαντικό υδατικό πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζει η Θεσσαλία, καθώς και για την οικολογική υποβάθμισή 
της. Η απουσία σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων της υπονομεύει το αναπτυξιακό της μέλλον, και 
ιδιαίτερα στους τομείς της γεωργίας – κτηνοτροφίας, της 
μεταποίησης και της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργει-
ας, για αυτό και ζήτησαν από τον πρωθυπουργό και την 
κυβέρνηση, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση ενός ολοκληρω-
μένου εφαρμοστικού σχεδίου (masterplan) για το υδατικό 
διαμέρισμα της Θεσσαλίας. Αναλυτικά, τα αποτελέσματα 
και τα συμπεράσματα της εν λόγω συνάντησης μπορείτε 
να δείτε στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
•	 NOMOΣ 4735/12-10-2020: Τροποποίηση του Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων 
στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της 
Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμ-
ματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξια-
κή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 
197/Α/12-10-2020.

•	 Υ.Α. 2209/19-10-2020: 3η Τροποποίηση της απόφα-
σης Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 
2014-2020, ΦΕΚ 4880/Β/04-11-2020.

•	 Υ.Α. 3030/304938/30-10-2020: Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 866/86629/18-03-2020 υπουργικής απόφα-
σης «Θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εφαρ-
μογή των Κανονισμών (Ε.Κ.) υπ’ αρ. 1308/2013, (Ε.Ε.) 
υπ’ αρ. 2018/273 και (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 2018/274, σχετικά 
με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις» 
(Β 1422), ΦΕΚ 4880/Β/04-11-2020.

•	 Υ.Α. 112928/26-10-2020: Τροποποίηση των ποσοστών 
δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία 2014 - 2020», ΦΕΚ 4798/Β/30-10-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 1647/299960/26-10-2020: Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 425/42522/20-5-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφα-
σης με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαί-
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ας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του 
Ν. 3877/2010 (Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής 
ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνι-
κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και ασφαλιστική 
Ενημερότητα» (Β 1239), ΦΕΚ 4779/Β/29-10-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 145/296596/22-09-2020: Χορήγηση ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της αλιεί-
ας στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 
717/2014 της Επιτροπής (ΕΕL 190/45, 28.06.2014), 
ΦΕΚ 4680/Β/22-10-2020.

•	 Υ.Α. 2481/289147/15-10-2020: Έγκριση κτηνιατρικών 
υγειονομικών όρων επιχειρήσεων παραγωγής προϊό-
ντων υδατοκαλλιέργειας και εγκαταστάσεων μεταποίη-
σης τροφίμων, διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησής 
της και μητρώο των ανωτέρω επιχειρήσεων και εγκατα-
στάσεων, σε συμμόρφωση με τα άρθρα 4, 5 και 6 της υπό 
στοιχεία 2006/88/ΕΚ Οδηγίας του Συμβουλίου, ΦΕΚ 
4646/Β/21-10-2020.

•	 Υ.Α. 107846/13-10-2020: Τροποποίηση των ποσοστών 
δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη 2014- 2020», ΦΕΚ 4591/Β/19-10-2020.

•	 Υ.Α. 1276/272404/30-09-2020: Καθορισμός τύπου και 
περιεχομένου εντύπου γνωστοποίησης λειτουργίας κτη-
νοτροφικών εγκαταστάσεων, ΦΕΚ 4458/Β/09-10-2020.

•	 K.Y.A. 1796/274921/02-10-2020: Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 254197/5-9-2002 Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Γεωργίας «Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας» (Β 1207), 
ΦΕΚ 4426/Β/07-10-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 1227/273026/01-10-2020: Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 491/62337/27.3.2019 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για 
την εφαρμογή του υπ’ αρ. 1308/2013 Κανονισμού (ΕΕ) 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 
347 της 20.12.2013, σ. 671), του υπ’ αρ. 2016/1149 κατ’ 
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕL 
190 της 15.7.2016, σ. 1) και του υπ’ αρ. 2016/1150 εκτε-
λεστικού Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕL 190 της 
15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης 
της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για την προγραμ-
ματική περίοδο 2019-2023» (Β 1549), ΦΕΚ 4406/Β/06-
10-2020. 

•	 Κ.Υ.Α. 228/273091/01-10-2020: Τροποποίηση της υπ 
́ αρ. 1387/231285/17.09.2019 Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρω-
ματικά μέτρα για την εφαρμογή του υπ’ αρ. 1308/2013 
Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕL 347, 20.12.2013, σ. 671), του υπ ́ αρ. 

2016/1149 κατ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) της 
Επιτροπής (ΕΕL 190, 15.7.2016, σ. 1) και του υπ ́ αρ. 
2016/1150 εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) της Επιτρο-
πής (ΕΕL 190, 15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό 
μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη για την 
προγραμματική περίοδο 2019-2023» (Β 3838), ΦΕΚ 
4406/Β/06-10-2020. 

•	 Υ.Α. 4950/25-09-2020: Καθορισμός πλαισίου εφαρμο-
γής της Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμ-
βάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, 
ΦΕΚ 4377/Β/05-10-2020. 

•	 Υ.Α. 101798/29-09-2020: Τροποποίηση των ποσοστών 
δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινο-
τομία 2014 - 2020», ΦΕΚ 4333/Β/05-10-2020.

•	 Υ.Α. 1401/272759/30-09-2020: Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 9475/136897/10.10.2018 απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ρυθμίσεις Θεμά-
των Εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων (Β 4728)», 
ΦΕΚ 4271/Β/01-10-2020.

•	 Υ.Α. 100528/25-09-2020: Τροποποίηση των ποσοστών 
δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινο-
τομία 2014- 2020», ΦΕΚ 4221/Β/30-09-2020.

•	 Υ.Α. 45/236079/18-09-2020: Συγκρότηση και ορισμός 
μελών της Εθνικής Επιτροπής για την ευζωία των ζώων 
που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, 
ΦΕΚ 4200/Β/29-09-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 2499/258466/18-09-2020: Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020 Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός 
των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόστα-
ξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. 
(ΕΕ) 2020/592» (Β 2764), ΦΕΚ 4129/Β/25-09-2020.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
•	 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1625 της Επι-

τροπής της 25ης Αυγούστου 2020 για την τροποποίηση 
του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 για 
τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες 
διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς 
και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερ-
σαίων ζώων και αυγών για επώαση EEL 366/4.11.2020 
(1-3).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2020/1594 της Επιτροπής 
της 29ης Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8L7DoNeHEzY1p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTHUwdkQM_Qsu__msANllz_JLMYe4kYAAoNWqeetTCb2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YQEsABNRdhPNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR6-oxcp3LHe8RlsjWwKTbvGqYr1vKDtZF4-riMn3bUv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89i0UpQU_hiofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW3evnGFjw5_ykVZmvkDzU2Pc-oZv1cebOSBM6_KD6sS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL89i0UpQU_hiofP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW3evnGFjw5_ykVZmvkDzU2Pc-oZv1cebOSBM6_KD6sS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u6_25MndSo8tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTftM19TOsZKdFdduxGZMxU8j3pcAXl2Y9YNHS427JdB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OSaDIm5d1wDuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX_f5WOYjc5dyubmkP2dqWZBhXqBGvxtGszZDL9z3m8x
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8tmgJ47Ah8qgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYNjaSwKDp1i7A_CDfxm6yDTuXKTU8MjrjaWDeUPxnYl
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8pEeBT1yav9AfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcktb8IkD9LdC4Aik-On2bJ8troB95sY27hOrRmMZSd8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8pEeBT1yav9AfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcktb8IkD9LdC4Aik-On2bJ8troB95sY27hOrRmMZSd8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8pEeBT1yav9AfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcktb8IkD9LdC4Aik-On2bJ8troB95sY27hOrRmMZSd8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8pEeBT1yav9AfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcktb8IkD9LdC4Aik-On2bJ8troB95sY27hOrRmMZSd8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8u-fqdT95amb3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfljYG9sX7-c06mFEr4mkDdWmXw5cI6J9AE2Bzx1zCDB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8grxKqk0vP7O4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte3sz808bOGOB_Hj1ZQSWm9rPYLmPMzPNVU1eFFY52My
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8UGc_wT4JnIEtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdi3MWty3FB3aPKCtxrZkeWfsi100PF04SLb0tR_aZ15
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8DSgLTYXAybUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtY21glfyGcugE0flCqOgwdm-tAHw9J9jTj7zQPfZSdA6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL81WUyxwCdZHHNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQW-4m5B1SwWXPjoUuD4zutVl2t4nyoTwkPI1S7or1Os
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Py46MrOjGBBp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRuhqx-ue_I0KL9MOVqd_m31JXyc4YgnIrcSVL_tXpdK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1625&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1625&from=EL
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ΕΥΡΩΠΗ

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

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

σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον 
αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα 
κράτη μέλη, EEL 360/30.10.2020 (16-42).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2020/1568 της Επιτροπής 
της 27ης Οκτωβρίου 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 358/28.10.2020 (69-95).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2020/1550 της Επιτροπής 
της 23ης Οκτωβρίου 2020 για τη θέσπιση του πολυετούς 
προγράμματος ελέγχων για την περίοδο 2021-2025 που 
πρέπει να διενεργούνται από εμπειρογνώμονες της Επι-

τροπής στα κράτη μέλη για την εξακρίβωση της εφαρμο-
γής της νομοθεσίας της Ένωσης για την αγροδιατροφική 
αλυσίδα, EEL 354/26.10.2020 (9-18).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2020/1346 του Συμβουλίου 
της 25ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με τη χορήγηση 
προσωρινής στήριξης στην Ελληνική Δημοκρατία, στο 
πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/672, για τον μετρι-
ασμό των κινδύνων ανεργίας στην κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, 
EEL 314/29.09.2020 (21-23).

•	 Συμπεράσματα του Συμβουλίου «Πρόσβαση στη δικαιο-
σύνη – αξιοποίηση των ευκαιριών της ψηφιοποίησης» 
(2020/C 342 I/01), C 342 I/14.10.2020 (01-07).

•	 Στις 30 Οκτωβρίου 2020 το Κοινό Κέντρο Ερευνών της 
Επιτροπής παρουσίασε την 20η ετήσια έκθεσή του για τις 
δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και 
τη Βόρεια Αφρική για το 2019. Το έτος αυτό θεωρήθηκε 
το χειρότερο της πρόσφατης ιστορίας των δασικών πυρ-
καγιών στον κόσμο, ενώ στην Ευρώπη κάηκαν πάνω 
από 400.000 εκτάρια των φυσικών εκτάσεών της. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 30 Οκτωβρίου 2020 επικαιροποιήθηκε η δέσμη πα-
ραβάσεων Οκτωβρίου για τα κράτη μέλη. Τις κυριότερες 
αποφάσεις μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 23 Οκτωβρίου 2020 το Συμβούλιο της ΕΕ συμφώ-
νησε μερικώς στον προτεινόμενο ευρωπαϊκό νόμο για 
το κλίμα. Σκοπός της πρότασης ήταν να κατοχυρωθεί με 
νόμο ο στόχος για κλιματικά ουδέτερη ΕΕ έως το 2050, 
ο οποίος συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
τον Δεκέμβριο του 2019. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 23 Οκτωβρίου 2020 το Συμβούλιο της ΕΕ προσυ-
πέγραψε τόσο τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για 
την βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, όσο και τους 
στόχους προστασίας και αποκατάστασης της φύσης που 
θεσπίζονται σε αυτήν, με σκοπό να τεθεί η βιοποικιλότη-
τα σε τροχιά ανάκαμψης. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 23 Οκτωβρίου 2020 το Συμβούλιο της ΕΕ καθόρισε 
επίσημα τη θέση του για την αναθεώρηση της οδηγίας 

για το πόσιμο νερό, με βάση τον συμβιβασμό που επι-
τεύχθηκε κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμ-
βουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Σύμφωνα 
με τους νέους κανόνες επικαιροποιούνται τα πρότυπα 
ποιότητας του πόσιμου νερού. Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 21 Οκτωβρίου 2020 το Συμβούλιο της ΕΕ καθόρισε 
τη θέση του για τη δέσμη μέτρων που αφορούν τη με-
ταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μετά 
το 2020. Στο πλαίσιο της θέσης του υπάρχουν ισχυρές 
δεσμεύσεις από τα κράτη μέλη για μεγαλύτερη περιβαλ-
λοντική φιλοδοξία με την εφαρμογή υποχρεωτικών οι-
κολογικών προγραμμάτων. Παράλληλα όμως τα κράτη 
μέλη θα έχουν μία ευελιξία ως προς τον τρόπο επίτευξης 
των περιβαλλοντικών στόχων. Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 19 Οκτωβρίου 2020 το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε 
συμπεράσματα σχετικά με τη στρατηγική «από το αγρό-
κτημα στο πιάτο», με τα οποία υιοθετεί τον στόχο να 
αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό βιώσιμο σύστημα τροφίμων, 
από την παραγωγή έως την κατανάλωση. Τα συμπε-
ράσματα δίνουν ένα διπλό πολιτικό μήνυμα στα κράτη 
μέλη. Από την μία πλευρά εξασφάλιση επαρκών και οι-
κονομικά προσιτών τροφίμων παράλληλα με συμβολή 
στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 
σε επίπεδο ΕΕ και από την άλλη, εξασφάλιση δίκαιου 
εισοδήματος και ισχυρής στήριξης για τους παραγωγούς 

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1594&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1568&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1550&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1346&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG1014(01)&from=EL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1995
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_20_1687
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/10/23/european-climate-law-council-reaches-agreement-on-large-parts-of-the-proposal/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/10/23/council-adopts-conclusions-on-the-eu-biodiversity-strategy-for-2030/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/10/23/safe-and-clean-drinking-water-council-adopts-strict-minimum-quality-standards/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/10/21/council-agrees-its-position-on-the-next-eu-common-agricultural-policy/
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του πρωτογενούς τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 19 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευ-
σε την τελευταία της αξιολόγηση για την κατάσταση της 
φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αξιολόγηση περιλαμ-
βάνει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της κατάστασης 
των πλέον ευάλωτων ειδών και οικοτόπων της Ευρώ-
πης που προστατεύονται από τη νομοθεσία της ΕΕ για τη 
φύση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε 
ΕΔΩ.

•	 Στις 14 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 
τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιωσιμότητα των χημικών 
προϊόντων. Η στρατηγική αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα 
για την υλοποίηση του φιλόδοξου στόχου της μηδενι-
κής ρύπανσης για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες, 
όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρά-
σινης Συμφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 9 Οκτωβρίου 2020 οι αντιπρόσωποι των κρατών 
μελών στην ΕΕ ενέκριναν τη θέση του Συμβουλίου σχε-
τικά με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
που αποτελεί τον πυρήνα του μέσου ανάκαμψης «Next 
Generation EU» που σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση 
της κρίσης COVID – 19 και των ζητημάτων που θέτουν 
η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

•	 Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-
κρινε δύο πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη συμβολή 
της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην ανάκαμψη 

της ΕΕ από την κρίση του κορονοϊού και θα συμβάλλουν 
στην οικοδόμηση μιας πράσινης και ψηφιακής Ευρώ-
πης. Η Επιτροπή χαράσσει ένα όραμα για τον Ευρωπαϊ-
κό Χώρο Εκπαίδευσης που πρέπει να επιτευχθεί έως το 
2025, προτείνει νέες πρωτοβουλίες, περισσότερες επεν-
δύσεις και ισχυρότερη συνεργασία των κρατών μελών 
για να βοηθήσει τους Ευρωπαίους όλων των ηλικιών να 
επωφεληθούν από την πλούσια προσφορά εκπαίδευσης 
και κατάρτισης της ΕΕ. Επίσης, ενέκρινε ένα νέο σχέδιο 
δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με έναν νέο Ευρωπαϊκό 
Χώρο Έρευνας για την Έρευνα και την Καινοτομία. Ο 
νέος Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας βασιζόμενος στην αρι-
στεία, ανοικτός και με γνώμονα το ταλέντο, θα βελτιώσει 
το τοπίο της έρευνας και της καινοτομίας της Ευρώπης, 
θα επιταχύνει τη μετάβαση της ΕΕ προς την κλιματική 
ουδετερότητα και την ψηφιακή πρωτοπορία, θα στηρίξει 
την ανάκαμψή της από τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού και θα ενισχύσει 
την ανθεκτικότητά της σε μελλοντικές κρίσεις. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 το Συμβούλιο της ΕΕ ορι-
στικοποίησε τη θέση του σχετικά με τον προτεινόμενο 
κανονισμό για τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη», του προγράμματος πλαισίου της ΕΕ για την 
έρευνα και την καινοτομία για τα έτη 2021-2027. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

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 Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δη-
μόσια διαβούλευση τη Στρατηγική για την Ανάπτυξη της 
Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ). 
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή, 20 
Νοεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
ΕΔΩ.

Ε υ ρ ώ π η 
•	 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 διαβούλευση 
την αναθεώρηση του καθεστώτος γεωγραφικών ενδεί-
ξεων της ΕΕ στα τρόφιμα και ποτά. Παρατηρήσεις μπο-
ρούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 
2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τη χρήση γης, 
την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία. Παρατηρή-
σεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη, 26 Νο-
εμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
την αναθεώρηση του Κανονισμού για τον επιμερισμό 
των προσπαθειών σχετικά με τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου για κάθε χώρα της ΕΕ από το 2021 
έως το 2030. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν 
μέχρι την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευ-

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/10/19/council-prioritises-actions-for-sustainable-food-systems-conclusions-on-the-farm-to-fork-strategy/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1920
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1839
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/10/09/covid-19-council-agrees-its-position-on-the-recovery-and-resilience-facility/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1743
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1749
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/09/29/council-finalises-its-position-on-the-horizon-europe-package/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://www.opengov.gr/minenv/?p=11224
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/12664-Revision-of-the-EU-geographical-indications-GI-systems-in-agricultural-products-and-foodstuffs-wines-and-spirit-drinks
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12657-Land-use-land-use-change-and-forestry-review-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12656-Updating-Member-State-emissions-reduction-targets-Effort-Sharing-Regulation-in-line-with-the-2030-climate-target-plan
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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.).

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Εδαφικών, 
Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μέχρι την Παρασκευή 
13 Νοεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Διαβούλευση

Μεταπτυχιακά
Τεύχος 45

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.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευ-
ση τον αντίκτυπο της Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ στην 
κοινωνία και την οικονομία των αγροτικών περιοχών. 
Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέ-
ρα, 30 Νοεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
το μακροπρόθεσμο όραμα της ΕΕ για τις αγροτικές περι-
οχές. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη 
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληρο-
φορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευ-

ση τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τα δάση. Παρατηρή-
σεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 4 
Δεκεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
την αποψίλωση και την καταστροφή των δασών. Παρα-
τηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη, 10 
Δεκεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
την αξιολόγηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώ-
σιμες πηγές στην ΕΕ και της πολιτικής της στον τομέα 
αυτό. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 
Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληρο-
φορίες δείτε ΕΔΩ.

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.).

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

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22733&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23596&TabID=4
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://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2138-Evaluation-of-the-Common-Agricultural-Policy-s-impact-on-territorial-development-of-rural-areas-socioeconomic-aspects/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12525-Long-term-vision-for-rural-areas/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12137-Minimising-the-risk-of-deforestation-and-forest-degradation-associated-with-products-placed-on-the-EU-market/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12061-Evaluation-of-ocean-energy-development-and-support-policies
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5
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Τεύχος 45 Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προνομιακή τιμή για τη χρήση τράπεζας νομικών πλη-
ροφοριών (NOMOS) από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Συνοπτικός – Πρακτικός Οδηγός Φορολογικής Δήλω-
σης έτους 2020, προς διευκόλυνση των γεωτεχνικών 
κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης 
(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.).

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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 / ΕΛΑΙΟΚΟΜΙ-
ΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΑΝΑ-

ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ 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 Βελτί-
ωσης Φυτών

Domotel Xenia Volos
Web: http://18pbcongress.agr.uth.gr 

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23490&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22671&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
https://www.medevents.gr/congress/olive2020#/content-top
https://www.medevents.gr/congress/olive2020#/content-top
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

