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Ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε σχετικά με την 
τροπολογία για την εγγραφή των αποφοί-
των κολεγίων σε επαγγελματικούς φορείς

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την εγ-
γραφή των αποφοίτων κολεγίων σε επαγγελματικούς φο-
ρείς με βάση την τροπολογία που κατατέθηκε λίγο πριν από 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας συζήτησης και ψήφισης 
του Σχεδίου Νόμου για την επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Το Επιμελητήριο στην ανακοίνωσή του τόνισε την ισοπέ-
δωση των πτυχίων και διπλωμάτων που απονέμουν τα 
Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, νομοθετώντας 
την υποχρέωση των οικείων επαγγελματικών φορέων να 
εγγράφουν τους αποφοίτους κολεγίων που διαθέτουν από-
φαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας αλλοδα-
πών τίτλων σπουδών από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής 
της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν) και εξέφρασε την 
πλήρη και κάθετη αντίθεσή του με το περιεχόμενο της συ-
γκεκριμένης τροπολογίας. Τέλος, επισήμανε πως στο πλαί-
σιο του θεσμικού του ρόλου και σε συνεργασία με όλους 
τους επιστημονικούς φορείς των Γεωτεχνικών, αλλά και με 
τα Επιμελητήρια και τους Συλλόγους που εκπροσωπούν 
άλλους κλάδους επιστημόνων, θα καταβάλει κάθε προσπά-
θεια και θα χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο για τη 
διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και για την 
προάσπιση των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαι-
ωμάτων των μελών του. Αναλυτικά, τη σχετική ανακοίνω-
ση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Ο.Ε.Ε., Τ.Ε.Ε.: Κοινό Δελτίο 
Τύπου σχετικά με την τροπολογία για τους 

απόφοιτους κολεγίων 
Με αφορμή την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας 

και Θρησκευμάτων σχετικά με την αναγνώριση επαγγελ-
ματικών προσόντων, οι Πρόεδροι του Γεωτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδας και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, κ.κ. Σπ. 

Μάμαλης, Κ. Κόλλιας και Γ. Στασινός αντίστοιχα, έκαναν 
κοινή δήλωση σύμφωνα με την οποία διαφωνούν κάθετα 
με την εν λόγω τροπολογία την οποία θεωρούν απαράδε-
κτη και αντισυνταγματική. Αναλυτικά, την κοινή δήλωση 
των Προέδρων των τριών Επιστημονικών Επιμελητηρίων 
μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

Οικονομική ενίσχυση γεωτεχνικών αυτο-
απασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελ-

ματιών λόγω κορωνοϊού
Αποδέχτηκε η Κυβέρνηση το αίτημα του Γεωτεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδας για την υπαγωγή των γεωτεχνι-
κών ελευθέρων επαγγελματιών στο καθεστώς ενίσχυσης 
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λόγω κορωνοϊού, 
όπως μπορείτε να δείτε στη σχετική ανακοίνωση του Επι-
μελητηρίου ΕΔΩ. Το σχετικό έγγραφο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς 
τους αρμόδιους Υπουργούς, με το οποίο ζήτησε τη συμπε-
ρίληψη και των γεωτεχνικών ελευθέρων επαγγελματιών 
και αυτοαπασχολούμενων στη σχεδιαζόμενη οικονομική 
ενίσχυση των επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών 
που πλήττονται από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας, μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.  

Απόψεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του Σχεδίου 
Νόμου για τις Δημόσιες Συμβάσεις

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο πλαίσιο δι-
αβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου «Εκσυγχρονισμός, 
απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των Δημοσίων Συμβάσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις για 
τις προμήθειες στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας» 
απέστειλε στον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων τις 
σχετικές προτάσεις και παρατηρήσεις του. Μεταξύ άλλων, 
το Επιμελητήριο πιστεύει πως η τακτική της μεταφοράς 
ελεγκτικών αρμοδιοτήτων που είναι καθαρά ευθύνη του 
δημοσίου και του κρατικού μηχανισμού, στον ιδιωτικό το-
μέα, στο θέμα των επιβλέψεων παίρνει ανησυχητικές δια-
στάσεις. Στην κατεύθυνση αυτή, στο παρόν Σχέδιο Νόμου 

mailto:pub_relations@geotee.gr
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23735&TabID=2
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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 – Ειδικότητας στο 
Μητρώο Απασχόλησης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ που τηρεί το 
Επιμελητήριο (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Επιβλεπόντων Ελε-
γκτών Μηχανικών οι οποίοι θα έχουν ως αντικείμενο την 
επίβλεψη έργων και μελετών, επισημαίνοντας μάλιστα ότι 
στο εν λόγω Μητρώο προβλέπεται η εγγραφή μόνο Μη-
χανικών και όχι άλλων ειδικοτήτων όπως Γεωτεχνικών, 
οι οποίοι εμπλέκονται επίσης στη μελέτη, κατασκευή και 
επίβλεψη πολλών κατηγοριών έργων καθώς και στην εκ-
πόνηση μελετών. Αναλυτικότερα,  τις παρατηρήσεις και 
τις  σχετικές προτάσεις του Επιμελητηρίου επί του ως άνω  
Σχεδίου Νόμου μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Απόψεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. περί της αναγκαιό-
τητας εκπόνησης των Μελετών Γεωλογικής 
Καταλληλότητας (ΜΓΚ) στα πλαίσια των με-

λετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)
Συμπληρωματικό έγγραφο προς τον Υπουργό Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας. Κ. Χατζηδάκη, απέστειλε το Επι-
μελητήριο σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός 
της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας». Συγκε-
κριμένα, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είχε καταθέσει τις απόψεις του και 
προτάσεις του στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί 
του συγκεκριμένου Σχεδίου Νόμου όπου μεταξύ άλλων 
είχε επισημάνει τη σημασία και την αναγκαιότητα εκπό-
νησης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ) 
στα πλαίσια των μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων 
(ΤΠΣ), γατί η διερεύνηση της γεωλογικής δομής, της γεω-
λογικής καταλληλότητας και των γεωλογικών κινδύνων, 
αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης και 

της ορθολογικής χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνω-
σης του ιδιαίτερου γεωλογικού Ελληνικού χώρου. Το Επι-
μελητήριο επανήλθε εγγράφως στο συγκεκριμένο ζήτημα, 
καθώς μετά την κατάθεση του τελικού Σχεδίου Νόμου στη 
Βουλή των Ελλήνων διαπιστώθηκε ότι παραβλέφθηκαν οι 
τεκμηριωμένες σχετικές προτάσεις του κι απαξιώθηκαν οι 
Μελέτες Γεωλογικής Καταλληλότητας. Το σχετικό έγγραφο 
του Επιμελητηρίου μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Παρέμβαση στον e-E.Φ.K.A. για τη λειτουρ-
γία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Με επιστολή του προς τον Διοικητή του e-E.Φ.K.A., 
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζήτησε την πραγ-
ματοποίηση αλλαγών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
συγκεκριμένου Φορέα ώστε να διασφαλιστεί η άμεση και 
η απρόσκοπτη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των γεωτεχνι-
κών, γιατί τα μέλη του Επιμελητηρίου που σκοπεύουν να 
δραστηριοποιηθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτο-
απασχολούμενοι στην εκπόνηση και επίβλεψη μελετών 
και κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, καθώς 
και παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών, στερούνται τη δυνατότητα ηλεκτρονι-
κής υποβολή και έκδοσης της βεβαίωσης Υποβολής Απο-
γραφικής Δήλωσης έναρξης Ατομικής Δραστηριότητας 
για συγκεκριμένους ΚΑΔ καθώς και τις αντίστοιχες υπο-
κατηγορίες – δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε 
αυτές. Το σχετικό έγγραφο του Επιμελητηρίου μπορείτε 
να δείτε ΕΔΩ.

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

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22816&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20025
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22302&TabID=2
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20935
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23739&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23701&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23719&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22733&TabID=5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με κοινή τους επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, το 

Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τα Πε-
ριφερειακά Τμήματα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας και 
Μαγνησίας του Τ.Ε.Ε. ζήτησαν να αποσυρθεί η νομοθετική 
ρύθμιση για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας 
των πτυχίων των αποφοίτων κολεγίων. Αναλυτικά, μπο-
ρείτε να δείτε τη κοινή τους επιστολή ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
•	 Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελ-

λάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετέχει επίσημα σε Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα Erasmus και συγκεκριμένα στο Πρόγραμ-
μα με τίτλο “Next Generation Training on Intelligent 
Greenhouses” και ακρωνύμιο “NEGHTRA” διάρκειας 
τριών ετών και αντικείμενο τις θερμοκηπιακές καλλιέρ-
γειες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε 
στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

•	 Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελ-
λάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κυκλοφόρησε το 10ο τεύχος της 
Ενημέρωσης Δραστηριοτήτων του, το οποίο μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
•	 Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

προσκάλεσε τα μέλη του να συμμετέχουν σε διεπιστη-
μονική επιτροπή Γεωτεχνικών η οποία θα συγκεντρώσει 
και θα επεξεργαστεί στοιχεία που αφορούν έκταση 6.500 
στρεμμάτων ιδιοκτησίας πρώην Κοινότητας Αμυγδαλε-
ώνα, νυν Δήμου Καβάλας, και στη συνέχεια θα υποβάλ-
λει τις προτάσεις της για την αξιοποίηση της εν λόγω 

έκτασης που μέχρι τώρα παραμένει αναξιοποίητη. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό 
έγγραφο του Παραρτήματος ΕΔΩ.

•	 Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
με έγγραφό του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενάργειας ζήτησε να προστεθεί με σαφή τρόπο στη δα-
σική νομοθεσία ότι στις εκμεταλλεύσεις για τις οποίες 
θα μπορεί να γίνει διάνοιξη δρόμου συμπεριλαμβάνο-
νται και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο του 
Παραρτήματος ΕΔΩ.

•	 Με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, το Παράρτημα Ανατολικής Μα-
κεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισήμανε την αναγκαιότητα 
προσθήκης του ΚΑΔ 2401- Υπηρεσιών Δασολόγου, στο 
Παράρτημα της Πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων 
για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημί-
ας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 
(Δράση 3δ.5-6.2) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-
2020. Ο συγκεκριμένος ΚΑΔ είναι ο κύριος ΚΑΔ με τον 
οποίο εργάζονται οι Δασολόγοι, ελεύθεροι επαγγελματί-
ες, σε πληθώρα έργων και εργασιών, όπως είναι τα δα-
σοτεχνικά έργα, τα έργα πρασίνου, μελετητικά και άλλα 
εργασιακά αντικείμενα Δασολόγου. Αναλυτικά, μπορείτε 
να δείτε τη σχετική επιστολή του Παραρτήματος ΕΔΩ.

•	 Με έγγραφό του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδο-
νίας ζήτησε την οικονομική ενίσχυση των παραγωγών 
επιτραπέζιων σταφυλιών και επιτραπέζιας ελιάς τύπου 
Χαλκιδικής, λόγω των επιπτώσεων της νόσου COVID – 
19  στον αγροτικό τομέα. Το σχετικό έγγραφο του Επιμε-
λητηρίου μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

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.).

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.).

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23749&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23703&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23687&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23697&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23696&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23685&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23678&TabID=3
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
•	 Υ.Α. 131104/09-12-2020: Τροποποίηση των ποσοστών 

δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020, ΦΕΚ 5652/Β/23-
12-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 2009/351458/15-12-2020: Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής από-
φασης με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενι-
αίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή 
του νόμου 3877/2010 (Α 160), τρόποι καταβολής της 
ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), ΦΕΚ 5645/
Β/22-12-2020.

•	 Υ.Α. 1950/350420/14-12-2020: Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 915/69142/15-05-2018 (Β 1812) απόφασης τον 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως 
αυτή ισχύει, ΦΕΚ 5644/Β/22-12-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 1410/349277/14-12-2020: Καθορισμός τεχνικών 
λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων σχετικά με τη 
γνωστοποίηση ίδρυσης και τη γνωστοποίηση λειτουργίας 
μονάδων υδατοκαλλιέργειας καθώς και την επιβολή σε 
αυτές κυρώσεων, σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α 230) 
και τον ν. 4282/2014 (Α 182), ΦΕΚ 5644/Β/22-12-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 134622/17-12-2020: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
85490/10.08.2020 κοινής απόφασης των Υφυπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστα-
ση στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικού Μη-
τρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων. Προϋποθέσεις εγγρα-
φής και κριτήρια υπαγωγής των επιχειρήσεων στο ως 
άνω Μητρώο» (Β 3668), ΦΕΚ 5587/Β/18-12-2020.

•	 Υ.Α. 1583/335048/30-11-2020: Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 163/13692/2018 απόφασης του Υπουργού ΑΑΤ περί 
Καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος 
Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε 
εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Β/267, Β/590, ΦΕΚ 
5538/Β/17-12-2020.

•	 Υ.Α. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.55/2661/20078/27-11-2020: Καθο-
ρισμός θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις 
οποίες απαιτούνται ειδικές τεχνικές ή επιστημονικές 
γνώσεις, ΦΕΚ 5535/Β/17-12-2020.

•	 Υ.Α. 5994/25-11-2020: 1η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
11510/14/12/2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Πλαίσιο εφαρμογής 
της Δράσης 1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης 
Δεξιοτήτων νια νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης 

Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020» (Β 
4113), ΦΕΚ 5455/Β/10-12-2020.

•	 Υ.Α. 1902/339237/03-12-2020: 8η Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 593/37447/31-3-2017 απόφασης «Καθορισμός 
των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στή-
ριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανά-
πτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014 - 
2020» (Β 1190), ΦΕΚ 5438/Β/09-12-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 2243/333582/27-11-2020:  Καθορισμός των τύ-
πων και των τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής θερ-
μοκηπίων και θαλάμων καλλιέργειας μανιταριών καθώς 
και θερμοκηπίων και θαλάμων θερμοκηπιακού τύπου 
φαρμακευτικής κάνναβης και διαδικασία έγκρισης και 
ελέγχου αυτών, ΦΕΚ 5432/Β/09-12-2020. 

•	 Κ.Υ.Α. 2244/333595/27-11-2020: Καθορισμός τεχνικών 
προδιαγραφών κατασκευής διχτυοκηπίων και διαδικα-
σία έγκρισης μελέτης, κατασκευής, εγκατάστασης και 
ελέγχου αυτών, ΦΕΚ 5430/Β/09-12-2020.

•	 Υ.Α. 127117/01-12-2020: Τροποποίηση των ποσοστών 
δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020», ΦΕΚ 5402/Β/09-12-
2020.

•	 Κ.Υ.Α. 128460/03-12-2020: Τροποποίηση της υπ’  αρ. 
47640/14.05.2020 «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος 
ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται 
στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 
4399/2016 “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Επιχειρη-
ματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” 
και “Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού” του έτους 
2020» (Β 1847) με προσθήκη ποσού για το καθεστώς 
«Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», ΦΕΚ 5342/Β/03-12-
2020.

•	 Y.A. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/114537/5557/27-11-2020: Τροποποί-
ηση των Προδιαγραφών Σύνταξης των Μελετών Δια-
χείρισης Πάρκων και Αλσών, ΦΕΚ 5283/Β/01-12-2020.

•	 ΑΣΕΠ 24045/01/18-11-2020: Ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ, 
έτους 2019 ΦΕΚ 5262/Β/30-11-2020.

•	 Υ.Α. 1490/317271/12-11-2020: Οριστικοποίηση της 
κατανομής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της χώ-
ρας και έγκριση της ετήσιας συνολικής δαπάνης για 
την Εφαρμογή του προγράμματος «Δίκτυο Γεωργικής 
Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)» της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
ΦΕΚ 5172/Β/23-11-2020.

•	 Υ.Α. 122577/18-11-2020: Αυτοματοποιημένες κατα-
χωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και δειγματοληπτικός έλεγχος του 
άρθρου 102 του ν. 4635/2019 (Α 167), ΦΕΚ 5160/Β/22-
11-2020.

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CNbq5LBBEfrnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaIB83FWItGzFH67_sqEag6cGLw588FKDhhXOxJHxx-p
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8CNbq5LBBEfrnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaIB83FWItGzFH67_sqEag6cGLw588FKDhhXOxJHxx-p
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SVBU9XRHTykliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteIDX5ByTwl-jSrmRMbp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SVBU9XRHTykliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteIDX5ByTwl-jSrmRMbp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SVBU9XRHTyl_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtblBOaLWek2Yw9oItQEKH2st9pw_46rsReiz2hif0NMg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8SVBU9XRHTyl_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtblBOaLWek2Yw9oItQEKH2st9pw_46rsReiz2hif0NMg
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8MGsKAGO14Tn3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSg_jIoDRrOnizC7ImFnQ_6QB0vN5QhxvRbgdCB-xG12
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23742&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23742&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23741&TabID=4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8frIxwBEaZ1MliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVtue6zLXTl2lPZCY8_yw_txnj7_gvggwrIxzBmz2c_b
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Y2nvTBQPs7nuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX8Um6XldWspFdnvcFn9xyH2Vw9CR6R-DcxJePSqJBMY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Y2nvTBQPs7nnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbshYr5TGr13z9xresjY98GfA6gtVKdNOkdgdVdEzaDT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8Y2nvTBQPs7nNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRJ7I98rmHCurhS3NtPTbHJ3q6QEouWy5cmoz7WrCj4-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gf_rQZdqY1_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfddc-vLdAu1fq0QhmnodRpT7i6BFQ3Qt2QO_fRAkigw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gf_rQZdqY1_nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfddc-vLdAu1fq0QhmnodRpT7i6BFQ3Qt2QO_fRAkigw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gWRcmEVgi0DnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtanbSIqI1_jr7hMR2ECW3BHEpGI0nlULJGi7RhPlOpDj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8gWRcmEVgi0DnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtanbSIqI1_jr7hMR2ECW3BHEpGI0nlULJGi7RhPlOpDj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r7_rCVMIGxa4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ0VkBqFCBrcSGVy4P6axKizVZv5PO_sLlEVMTlS43T4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8YW2lTfs3p3HnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaPP3jmQPJZhk39SGo_VVQzhfs0I-bY99ZrH_f2lYXjO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8fc1tGyXuBXvnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYstXZidNUaJfMsNs1nuaBrxEx4OXJNYPtGExU4mKueo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OE-gmf6nOXDNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTplGd7-d4hDIZHWOGtIGva81wPQNgQ4bJ70AebR3P_n
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8OE-gmf6nOXDNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTplGd7-d4hDIZHWOGtIGva81wPQNgQ4bJ70AebR3P_n
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•	 Κ.Υ.Α. 32066 ΕΞ 2020/13-11-2020:  Ζητήματα οργάνω-
σης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, 
κατ› εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α 184), 
ΦΕΚ 5123/Β/19-11-2020.

•	 Υ.Α. 5694/05-11-2020: 6η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
13158/28.11.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρ-
μογής των Δράσεων 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευ-
σης” και 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν 
στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλ-
λοντος” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
της Ελλάδας 2014-2020» (Β 4302), ΦΕΚ 4996/Β/12-11-
2020.

•	 Υ.Α. 31368 ΕΞ 2020/09-11-2020: Ορισμός της Αρχής 
Εγγραφής και των εντεταλμένων εκπροσώπων αυτής 
για την παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης σε εγκεκριμέ-
νους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης, προς τον σκο-
πό της έκδοσης εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρο-
νικής υπογραφής για την υλοποίηση του Κεντρικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων, της 
διαδικασίας παροχής υπηρεσιών ταυτοποίησης και των 
ρόλων στελεχών των φορέων του δημόσιου τομέα για 
την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών,  ΦΕΚ 4941/Β/09-
11-2020. 

•	 Κ.Υ.Α. 1338/312351/06-11-2020: Χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων στους τομείς: α) της επιτραπέζιας Ελιάς ποι-
κιλίας Καλαμών, β) του πρώιμου Καρπουζιού χαμηλής 
κάλυψης, γ) της ανοιξιάτικης Πατάτας, δ) των θερμοκη-
πιακών καλλιεργειών Κρήτης σε Τομάτες, Αγγούρια και 
Μελιτζάνες, 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 4937/Β/09-11-
2020.

•	 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/104707/2518/30-10-2020: Καθορι-
σμός των προδιαγραφών και του περιεχομένου των σχε-
δίων δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων. ΦΕΚ 4924/
Β/09-11-2020.

•	 Υ.Α. 114815/02-11-2020: Τροποποίηση των ποσοστών δέ-
σμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτι-
κής Μακεδονίας 2014 – 2020, ΦΕΚ 4922/Β/09-11-2020.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
•	 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου 

της 17ης Δεκεμβρίου 2020 για τον καθορισμό του πο-
λυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα έτη 2021 έως 
2027, EEL 433I/22.12.2020 (11-22).

•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2094 του Συμβουλίου της 14ης 
Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση Μέσου Ανά-
καμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της 
ανάκαμψης μετά την κρίση της νόσου COVID-19, EEL 

433I/22.12.2020 (23-27).
•	 Διοργανική συμφωνία της 16ης Δεκεμβρίου 2020 με-

ταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε 
δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση, καθώς και τους νέους ιδίους πόρους, συμπε-
ριλαμβανομένου ενός οδικού χάρτη για την εισαγωγή 
νέων ιδίων πόρων, EEL 433I/22.12.2020 (28-46).

•	 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/2128 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/
ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων 
όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορι-
σμένα κράτη μέλη, EEL 426/17-12-2020 (68-96).

•	 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/2019 της Επιτροπής 
της 9ης Δεκεμβρίου 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 415/10.12.2020 (53-80).

•	 Απόφαση (ΕΕ) 2020/1830 του Συμβουλίου της 27ης Νο-
εμβρίου 2020 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην 40ή σύνοδο 
της διαρκούς επιτροπής της σύμβασης για τη διατήρη-
ση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 
Ευρώπης (σύμβαση της Βέρνης), EEL 409/04.12.2020 
(34-35).

•	 Απόφαση (ΕΕ) 2020/1832 του Συμβουλίου της 23ης Νο-
εμβρίου 2020 σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας με-
ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον 
αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των 
ενδείξεων αυτών, EEL 408I/04.12.2020 (1-2).

•	 Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρ-
νησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνερ-
γασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προ-
στασία των ενδείξεων αυτών, EEL 408I/04.12.2020 (3-43).

•	 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1801 της Επιτροπής 
της 30ής Νοεμβρίου 2020 για την προσαρμογή του πο-
σοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ημερολογιακό έτος 2020, EEL 402/01.12.2020 (49-50).

•	 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1780 της Επιτροπής 
της 27ης Νοεμβρίου 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 399/30.11.2020  (12-38).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2020/1741 της Επιτροπής 
της 20ής Νοεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του πα-

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8KXiKqQvlVQu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZp3jn8sS8ha0Twuyo0w_yUSmnLOriZimbEc7I3oTzw3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r3sb1HWvFeIfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteOsjaviNuXHAzYdiQYHhA9OVnTbLhDCqS-Wi9sp-7Ba
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8r3sb1HWvFeIfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteOsjaviNuXHAzYdiQYHhA9OVnTbLhDCqS-Wi9sp-7Ba
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GY3msu1arlUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZUTKVfypkgBry9Ohqxu_qLGzMqN8iLLevKJTjA8QFRp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8GY3msu1arlUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZUTKVfypkgBry9Ohqxu_qLGzMqN8iLLevKJTjA8QFRp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qNj3OYLgOHL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf9BoEELfbYcU85q6KO0SiyQZZ3dLFcjDfLNOZfzC0af
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8qNj3OYLgOHL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf9BoEELfbYcU85q6KO0SiyQZZ3dLFcjDfLNOZfzC0af
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xzQn_S5HCnJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaX1D048qujuBPkjpIryFoSEHol1rekXzhbMaidC-WLX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xzQn_S5HCnJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaX1D048qujuBPkjpIryFoSEHol1rekXzhbMaidC-WLX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8xzQn_S5HCnLnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbQl3gCUbWKUVJsweNZ1l0-p5PQaYlRf-KZGm4_hKRVo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2093&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2094&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2094&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2128&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D2019&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1830&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1830&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1832&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020A1204(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1801&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1780&from=EL
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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 392/23.11.2020 (32-59).

•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1706 του Συμβουλίου της 13ης 
Νοεμβρίου 2020 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχεί-
ρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώ-
σεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 
2021-2023, EEL 385/17.11.2020 (3-10).

•	 Απόφαση (ΕΕ) 2020/1708 του Συμβουλίου της 13ης Νο-
εμβρίου 2020 για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών 
συνεισφορών που πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη 

για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυ-
ξης, συμπεριλαμβανομένων του ανώτατου ορίου για το 
2022, του ετήσιου ποσού για το 2021, της πρώτης δόσης 
για το 2021 και ενδεικτικής και μη δεσμευτικής πρόβλε-
ψης για τα αναμενόμενα ετήσια ποσά των συνεισφορών 
για τα έτη 2023 και 2024, EEL 385/17.11.202 (13-15).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2020/1644 της Επιτροπής 
της 5ης Νοεμβρίου 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 370/06.11.2020 (21-46).

ΕΥΡΩΠΗ

•	 Στις 17 Δεκεμβρίου 2020, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
συμφώνησαν για τις προτεραιότητες των επόμενων 
ετών και δεσμεύτηκαν να εγκρίνουν νομοθετικές προ-
τάσεις αναγκαίες για την προώθηση της ανάκαμψης 
της ΕΕ από την πανδημία της COVID-19, αξιοποιώντας 
παράλληλα τις ευκαιρίες της κλιματικής και ψηφιακής 
μετάβασης. Επιπλέον, υπέγραψαν τα πρώτα μέχρι σήμε-
ρα κοινά συμπεράσματα σχετικά με τους στόχους και τις 
προτεραιότητες πολιτικής για την περίοδο 2020-2024 
και συμφώνησαν να εκπονήσουν ένα φιλόδοξο πολιτικό 
και νομοθετικό θεματολόγιο για την ανάκαμψη και την 
ανάκτηση της ζωτικότητας έως το 2024. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Η τακτική σύνοδος του Συμβουλίου των Υπουργών Γε-
ωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματο-
ποιήθηκε στις Βρυξέλλες 15 με 16 Δεκεμβρίου 2020, με 
τη συμμετοχή του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων εκ μέρους της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της 
συνόδου, Ελλάδα, Ιταλία και Τσεχία δεν επέτρεψαν να 
περάσει σχέδιο συμπερασμάτων με το οποίο προτεινόταν 
να υιοθετηθεί ένα σύστημα εμπρόσθιας επισήμανσης 
των τροφίμων με κύριο άξονα τον χαρακτηρισμό του 
τροφίμου σε σχέση με τα διατροφικά του χαρακτηριστι-
κά. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το 
σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ.

•	 Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, η Προεδρία του Συμβουλίου 
κατέληξε σε συμφωνία με τη διαπραγματευτική ομάδα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κανονι-
σμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Πα-
γκοσμιοποίηση υπέρ των απολυμένων εργαζομένων. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 16 Δεκεμβρίου 2020, η  Προεδρία του Συμβουλίου 
κατέληξε σε πολιτική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο σχετικά με τον προτεινόμενο κανονισμό για τη 
θέσπιση του επόμενου διαστημικού προγράμματος της 

ΕΕ για τα έτη 2021 έως 2027.  Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 15 Δεκεμβρίου 2020 το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε 
συμπεράσματα για μια ευρωπαϊκή ετικέτα καλής μετα-
χείρισης των ζώων και ουσιαστικά καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά με μια ευρωπα-
ϊκή ετικέτα καλής μεταχείρισης των ζώων για τρόφιμα 
που παράγονται σύμφωνα με πρότυπα καλής διαβίωσης 
των ζώων υψηλότερα από εκείνα της νομοθεσίας της 
ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 15 Δεκεμβρίου 2020 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενέκρινε τη συμφωνία που είχε καταλήξει με τα κράτη 
μέλη σχετικά με τη νέα οδηγία για το πόσιμο νερό. Στό-
χος των νέων κανόνων είναι να διασφαλιστεί η υψηλή 
ποιότητα του νερού βρύσης σε ολόκληρη την ΕΕ. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 15 Δεκεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρό-
τεινε μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση του ψηφιακού χώρου, 
ένα ολοκληρωμένο σύνολο νέων κανόνων για όλες τις 
ψηφιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης, των ηλεκτρονικών αγορών 
και άλλων διαδικτυακών πλατφορμών που δραστηρι-
οποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να δείτε  ΕΔΩ.

•	 Στις 15 Δεκεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-
κρινε πρόταση για την αναθεώρηση των κανόνων της 
ΕΕ για τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργει-
ας, για καλύτερη στήριξη του εκσυγχρονισμού των δια-
συνοριακών ενεργειακών υποδομών της Ευρώπης και 
την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 11 Δεκεμβρίου 2020  το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε 
συμπεράσματα σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λη-
φθούν για τη δημιουργία μιας αγοράς υδρογόνου για 

Νομοθεσία

Ευρώπη
Τεύχος 46

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1741&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1706&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1708&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1644&from=EL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2340
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/10670-dt161220
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/12/16/european-globalisation-adjustment-fund-the-council-and-the-european-parliament-reach-a-provisional-deal/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/12/16/eu-space-programme-council-presidency-reaches-political-agreement-with-the-european-parliament/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/12/15/council-supports-eu-wide-animal-welfare-label/
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20201211IPR93619/kanones-gia-kalutero-nero-vrusis-kai-ligotera-plastika-enekrine-to-koinovoulio
https://ec.europa.eu/greece/news/20201215_01_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2394
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Τεύχος 46 Ευρώπη

Διαβούλευση

την Ευρώπη, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να τηρήσει τη δέ-
σμευσή της για επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου 
του άνθρακα έως το 2050. Για περισσότερες πληροφορί-
ες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 9 Δεκεμβρίου 2020  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρου-
σίασε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα. Για περισ-
σότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 4 Δεκεμβρίου 2020 το Συμβούλιο της ΕΕ κατέλη-
ξε σε άτυπη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
σχετικά με τον τρόπο κατανομής του προϋπολογισμού 
ύψους 6,108 δισ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θά-
λασσας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 
2021-2027 με σκοπό τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό 
του τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 1 Δεκεμβρίου 2020 το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε σει-
ρά συμπερασμάτων για μια σημαντική αναμόρφωση του 
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) κατά τα επόμενα έτη. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 27 Νοεμβρίου 2020 Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρα-
σε την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών 
μελών της ΕΕ σχετικά με τους κανόνες της Κοινής Γε-
ωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για τη μεταβατική περίοδο 
2021-2022. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται στην αρχή της 
συνέχειας των κανόνων της ΚΓΠ που ισχύουν, ενώ πε-
ριλαμβάνουν νέα στοιχεία για τη διασφάλιση της ομαλής 
μετάβασης. Τα εθνικά κονδύλια κατά τη διάρκεια της με-
ταβατικής περιόδου θα είναι εκείνα που συμφωνήθηκαν 

για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 23 Νοεμβρίου 2020 το Συμβούλιο της ΕΕ εξέδωσε 
απόφαση σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λα-
ϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον 
αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των 
ενδείξεων αυτών. Ένας κατάλογος 100 ευρωπαϊκών γε-
ωγραφικών ενδείξεων του αγροδιατροφικού τομέα, ανά-
μεσά τους η φέτα και το ούζο, θα προστατεύεται νομικά 
στην Κίνα από τις απομιμήσεις και την κατάχρηση της 
ονομασίας αυτών των προϊόντων. Ομοίως, 100 κινεζικά 
προϊόντα θα προστατεύονται στην ΕΕ. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 16 Νοεμβρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρι-
νε επενδυτικό πακέτο ύψους άνω των 280 εκατ. ευρώ 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για περισσότερα από 
120 νέα έργα του προγράμματος  LIFE. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 10 Νοεμβρίου 2020 το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε 
σειρά συμπερασμάτων για τα βασικά στοιχεία μιας μελ-
λοντικής πολιτικής της ΕΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας χορηγεί 74 εκατ. 
ευρώ σε τεχνολογίες αιχμής. Δύο πρωτοποριακά ερευ-
νητικά προγράμματα (RAMONES,SONICOM) με τη συμ-
μετοχή ΕΚΠΑ και ΕΜΠ χρηματοδοτούνται με συνολικά 
9,5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες 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.. 

•	 Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έθεσε σε δημόσια δια-
βούλευση την αρχική έκδοση του Περιφερειακού Προ-
γράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
2021-2025, μέχρι την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

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

τα κριτήρια αναγνώρισης και τους κανόνες για τις οργα-
νώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών. 
Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέ-
ρα, 4 Ιανουαρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 

τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στην  έρευνα, 
την ανάπτυξη και την καινοτομία. Παρατηρήσεις μπο-
ρούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 
2021. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
τη διατροφή των ζώων και συγκεκριμένα, τον εκσυγ-
χρονισμό των κανόνων της ΕΕ για τις πρόσθετες ύλες 
ζωοτροφών. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν 
μέχρι την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα μη 
γεωργικά προϊόντα σε επίπεδο ΕΕ. Παρατηρήσεις μπο-
ρούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 
2021. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
τη γαλάζια οικονομία για έναν ισχυρό και βιώσιμο τομέα 
φυκών της ΕΕ. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν 
μέχρι τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021. Για περισσότε-

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/12/11/towards-a-hydrogen-market-for-europe-council-adopts-conclusions/
https://ec.europa.eu/greece/news/20201209_4_el
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/12/04/informal-deal-on-european-maritime-and-fisheries-fund-for-the-period-2021-2027/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/12/01/new-european-research-area-council-adopts-conclusions/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2236
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/11/23/eu-china-council-gives-final-green-light-to-the-agreement-on-geographical-indications/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2052
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/11/10/future-eu-intellectual-property-policy-council-adopts-conclusions/
https://ec.europa.eu/greece/news/20201210___5_el
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://www.opengov.gr/pste/?p=7032
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12420-Fruit-and-vegetables-sectors-Recognition-criteria-of-producer-organisations-and-operational-programmes-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12777-State-aid-rules-for-Research-Development-and-Innovation-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12624-Feed-additives-revision-of-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12778-Geographical-indication-protection-at-EU-level-for-non-agricultural-products
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Τ.Ε.Α.ΓΕ.: 
•	 12 χρόνια λειτουργίας με υψηλές αποδόσεις, φοροαπαλλαγές, 

ασφάλεια και ευελιξία (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
•		 Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλι-

σης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

Διαβούλευση

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Τεύχος 46

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 / ΕΛΑΙΟΚΟ-
ΜΙΚΟΣ 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

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, Καταστρο-

φών & Κρίσεων», Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπι-
στημίου Κρήτης

Web: https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/
workshops

5-9 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2021

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW 
MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY 

 (RAWMAT 2021)
«TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS AND FUTURE 

CHALLENGES»
ΑΘΗΝΑ

ΤΕΕ, ΕΜΠ, GRAWMAT
Web: www.rawmat2021.gr

Email: info@rawmat2021.gr 

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/

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

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

ρες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 

την τροποποίηση των κανόνων για το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης των επίσημων ελέγχων (IMSOC) 
σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων. Παρατηρήσεις 
μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 19 Ιανουαρί-
ου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τα υλικά που 

έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Παρατηρήσεις μπορούν 
να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 
2021. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευ-
ση την παρατήρηση των ωκεανών με σκοπό τη βάση 
γνώσεων για την Πράσινη Συμφωνία. Παρατηρήσεις 
μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 19 Φε-
βρουαρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
ΕΔΩ.

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
http://www.etagro.gr/2020
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/workshops
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/workshops
http://www.rawmat2021.gr
mailto:info@rawmat2021.gr
http://web.nitlab.inf.uth.gr/iobc_citrus/
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12780-Towards-a-strong-and-sustainable-EU-Algae-sector
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12485-Amendment-of-the-IMSOC-Regulation-as-regards-the-functioning-of-ADIS-EUROPHYT-and-TRACES
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12497-Revision-of-EU-rules-on-food-contact-materials
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12539-Ocean-Observation

