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Νέα παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την απαλοιφή των αντιγεωτεχνικών διατάξεων
του Π.Δ. 99/2018
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, επισημαίνει
την ανάγκη άμεσης απαλοιφής των διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α’) οι οποίες πλήττουν καίρια τα επιστημονικά και επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών, τονίζοντας παράλληλα τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχει
η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων για το περιβάλλον και τους Έλληνες πολίτες. Στο πλαίσιο της παρέμβασής του,
το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά, μεταξύ άλλων, την άμεση ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας από τα συναρμόδια Υπουργεία για την
αντιμετώπιση του συγκεκριμένου σοβαρού ζητήματος και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Αναλυτικότερα, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην επιστολή του επισημαίνει ότι με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2018 «Ρύθμιση του
επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», παρέχεται σε
ορισμένες ειδικότητες διπλωματούχων Μηχανικών η δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων που αποτελούν αμιγώς γεωτεχνικά επιστημονικά αντικείμενα, χωρίς να διαθέτουν το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο αλλά και
κατά παράβαση της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας για τα
κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών, όπως αυτά ορίζονται στο Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του
επαγγέλματος του γεωτεχνικού».
Μερικές από τις δραστηριότητες αυτές που περιλαμβάνονται στο επίμαχο Π.Δ. είναι:
• Εκπόνηση Μελετών Υδρογεωλογίας και Υπογείων Υδάτων από Πολιτικούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς Μεταλλείων και Μεταλλουργούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς
Περιβάλλοντος ή Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων.
• Εκπόνηση Γεωλογικών και Γεωφυσικών Μελετών και
Ερευνών από Μηχανικούς Μεταλλείων και Μεταλλουργούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων.
• Εκπόνηση Μελετών και υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων από Πολιτικούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς Μεταλλείων και Μεταλλουργούς Μηχανικούς
ή Μηχανικούς Περιβάλλοντος ή Μηχανικούς Ορυκτών
Πόρων.
• Εκπόνηση Μελετών και Ερευνών Γεωθερμικών Πεδίων
από Πολιτικούς Μηχανικούς ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Μηχανικούς Μεταλλείων και Μεταλλουργούς
Μηχανικούς ή Μηχανικούς Ορυκτών Πόρων.
• Εκπόνηση Δασικών Μελετών από Μηχανικούς Περιβάλλοντος.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Μάμαλης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Διονύσιος Γκούτης, Μέλος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Αναστασία Βόλτσου, Τμήμα Εκδόσεων, Εκδηλώσεων &
Δημοσίων Σχέσεων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

• Εκπόνηση Μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Μελετών Έργων Πρασίνου από
Αρχιτέκτονες Μηχανικούς ή Μηχανικούς Περιβάλλοντος.
• Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου
οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους
περιοχών από Πολιτικούς Μηχανικούς ή Μηχανικούς
Περιβάλλοντος.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας επί γεωτεχνικών θεμάτων,
αλλά και ως κοινός φορέας έκφρασης και δράσης των πλέον από 38.000 μελών του (γεωπόνων, δασολόγων, κτηνιάτρων, γεωλόγων, ιχθυολόγων), με επιστολές που απέστειλε
στους συναρμόδιους Υπουργούς αμέσως μετά την έκδοση
του συγκεκριμένου Π.Δ., αλλά και με σχετικές παρεμβάσεις
προς τον τέως Πρωθυπουργό, ζήτησε την άμεση απόσυρση
όλων των διατάξεων που αφορούν γεωτεχνικά αντικείμενα και τόνισε πως η άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων
σχετίζεται άμεσα και ουσιωδώς με την προστασία και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών
πόρων, καθώς και την προστασία της ασφάλειας, της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών, και ως εκ τούτου
είναι όχι απλά αναγκαία, αλλά και επιβεβλημένη, η πλήρης και σε βάθος γνώση των αντίστοιχων επιστημονικών
αντικειμένων, γνώση την οποία παρέχουν αποκλειστικά τα
καθ’ ύλην αρμόδια Γεωτεχνικά Πανεπιστημιακά Τμήματα.
Για το λόγο αυτό άλλωστε και προκειμένου να διασφαλιστεί η απαιτούμενη πληρότητα και αρτιότητα των σχετικών
μελετών και έργων, υπογραμμίζεται ότι ο νομοθέτης όρισε,
με τις διατάξεις του Π.Δ. 344/2000, πως οι «ως άνω δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις υποχρεωτικής απασχόλησης των, κατά περίπτωση, αρμόδιων

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ. 1 - 2)
Παραρτήματα (σελ. 3)
Νομοθεσία (σελ. 4 - 5)
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Διαβούλευση (σελ. 6-7)
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων (σελ. 7)
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γεωτεχνικών επιστημόνων».
Με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και μετά από τις
έντονες διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις πολλών επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, όχι μόνο των γεωτεχνικών, αλλά και των μηχανικών, η προηγούμενη Κυβέρνηση πραγματοποίησε στις 9-5-2019 διυπουργική σύσκεψη
με αντικείμενο τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2018. Σύμφωνα
με το σχετικό Δελτίο Τύπου, στην εν λόγω σύσκεψη διαπιστώθηκαν αλληλοεπικαλύψεις ορισμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων που προβλέπονται στο ως άνω Π.Δ. με
αντίστοιχα άλλων επαγγελματικών κατηγοριών συναφούς
αντικειμένου και αποφασίστηκε η συγκρότηση Ομάδας
Εργασίας η οποία θα εισηγηθεί την άμεση διόρθωση των
αστοχιών και αλληλοεπικαλύψεων. Η συγκεκριμένη Ο.Ε.
όμως ουδέποτε συγκροτήθηκε και λειτούργησε.
Κατόπιν των ανωτέρω και σημειώνοντας το γεγονός ότι
το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο πλαίσιο πρόσφατων αποφάσεών του επί των αιτήσεων ακύρωσης που υποβλήθηκαν
κατά του Π.Δ. 99/2018, έκανε δεκτό, μεταξύ άλλων, πως «η
κρίση της Διοικήσεως περί της επάρκειας των γνώσεων των
ειδικοτήτων διπλωματούχου Μηχανικού για την άσκηση
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ως επιστημονική και τεχνική, είναι ανέλεγκτη από το ΣτΕ», καθίσταται ιδιαιτέρως
επιτακτική η ανάγκη άμεσης ανάληψης σχετικής πρωτοβουλίας από τα συναρμόδια Υπουργεία για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου σοβαρού ζητήματος και, συνεπακόλουθα, για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο πλαίσιο της
προάσπισης των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, αλλά και με σκοπό την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων από την εφαρμογή των
επίμαχων διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 για το περιβάλλον
και τους Έλληνες πολίτες, θα χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την ακύρωση/αναστολή των διαδικασιών
ανάθεσης εκπόνησης μελέτης ή εκτέλεσης έργου σε κάθε
περίπτωση όπου δεν τηρούνται τα οριζόμενα στις διατάξεις
του Π.Δ. 344/2000, σχετικά με την υποχρεωτική υπογρα-

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

Συμπλήρωση στοιχείων Εξειδίκευσης – Ειδικότητας στο
Μητρώο Απασχόλησης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ που τηρεί το
Επιμελητήριο (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

2 . Ιανουάριος 2021

Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

φή/συμμετοχή των γεωτεχνικών επιστημόνων.
Τη σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου μπορείτε να δείτε
ΕΔΩ.

Ένταξη κτηνιάτρων στην 1η φάση
των εμβολιασμών

Με αφορμή την έναρξη της εφαρμογής του Εθνικού
Υπηρεσιακού Σχεδίου Εμβολιασμών κατά του ιού SARSCoV-2, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζήτησε από
τον Ε.Ο.Δ.Υ. να συμπεριληφθούν οι Κτηνίατροι στις ομάδες
των επαγγελματιών που θα εμβολιαστούν, κατά προτεραιότητα, στην 1η φάση των εμβολιασμών. Οι Κτηνίατροι – μέλη
του Επιμελητηρίου καθ΄ όλη τη διάρκεια της πανδημίας,
ασκούν το επάγγελμα – λειτούργημά τους παρέχοντας τις
υπηρεσίες τους που είναι απαραίτητες για την προστασία
τόσο της υγείας και ευζωίας των ζώων όσο και της Δημόσιας Υγείας γενικότερα. Δεδομένων, επομένως, των δύσκολων συνθηκών εργασίας και των υγειονομικών κινδύνων
που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση του επαγγέλματός
τους θα πρέπει να ενταχθούν στις ομάδες των επαγγελματιών που θα εμβολιαστούν, κατά προτεραιότητα, στην 1η
φάση των εμβολιασμών. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο του Επιμελητηρίου
ΕΔΩ.

Δύο υποτροφίες σε μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από
το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, παρέχει στα
μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τη δυνατότητα πραγματοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών με υποτροφία στο εξ αποστάσεως
αγγλόφωνο πρόγραμμα «ΜSc in Sustainable Agriculture
and Business», στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος προσφέρει δύο (2) υποτροφίες
όπου η κάθε υποτροφία αφορά 40% μείωση των αρχικών
διδάκτρων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

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

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

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

Παραρτήματα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξάγει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενόψει της κατάρτισης ενός «Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις αγροτικές περιοχές» με
ορίζοντα το 2040, το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας συμμετείχε σε δύο διαδικτυακές
συναντήσεις. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 στις 13 Ιανουαρίου 2021 και η
δεύτερη στις 26 Ιανουαρίου 2021 έπειτα από σχετική
πρόσκληση της ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τα σχετικά
Δελτία Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ και ΕΔΩ, αντίστοιχα.
• Το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις απολύσεις
Γεωπόνων – εργαζομένων στον ΕΛ.Γ.Α.. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, ζήτησε εγγράφως
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υπάρξει
η δυνατότητα επαναυποβολής αντιρρήσεων επί του περιεχομένου του συνόλου των αναρτηθέντων δασικών χαρτών
της χώρας, προκειμένου να αρθούν πιθανές αδικίες αλλά
και για να επιτευχθεί η στόχευση υλοποίησης ολοκληρωμένων δασικών χαρτών. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος
ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ

• Το Παράρτημα Ηπείρου και Νήσων του Επιμελητηρίου
επισήμανε εγγράφως προς τον Υφυπουργό Προστασίας
του Περιβάλλοντος, κ. Γ. Αμυρά, τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στην περίπτωση μετεγκατάστασης
των υπαρχόντων και ίδρυσης νέων νεκροταφείων, προτείνοντας τη χρήση δασικών εκτάσεων με την πρόβλεψη σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο του
Παραρτήματος ΕΔΩ.
• Προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέφρασε εγγράφως τη δυσαρέσκειά του για την απόλυση δώδεκα (12) γεωπόνων
- εργαζομένων στον ΕΛ.Γ.Α., το Παράρτημα Ηπείρου και
Νήσων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να δείτε τη σχετική επιστολή του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εγγράφως εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις απολύσεις Γεωπόνων – εργαζομένων στον ΕΛ.Γ.Α., προς την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
με επιστολή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επισήμανε το
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αμπελοκαλλιεργητές
που εκ παραδρομής δεν δήλωσαν εγκαίρως την παράλληλη δράση «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ», ενώ παράλληλα ζήτησε να
τους δοθεί η δυνατότητα να το πράξουν μέσω διοικητικής πράξης στο ΟΣΔΕ για το έτος 2020, μόλις καταστεί
αυτό δυνατόν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να δείτε το σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος ΕΔΩ.
• Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας τόνισε την αναγκαιότητα συμμετοχής των γεωτεχνικών μελετητών (Γεωλόγων, Δασολόγων, Γεωπόνων) στη μελετητική ομάδα
των αναδόχων που θα αναλάβουν την εκπόνηση των
Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, με παρέμβασή του προς
τους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο
του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Την κάθετη διαφωνία του και την έντονη δυσαρέσκειά
του στις ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών
δικαιωμάτων του Ν. 4763/2020 και την εγγραφή των αποφοίτων κολλεγίων σε επαγγελματικούς φορείς εξέφρασε το
Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας με σχετική του
ανακοίνωση, την οποία μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Ν. 4763/21-12-2020: Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EEL 173), κύρωση
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 254/Α/2112-2020.
• Ν. 4765/15-01-2021: Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του
Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)
και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 6/Α/15-01-2021.
• Υ.Α. 2860/12-01-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ.
32923/10-04-2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Οργάνωση και καθορισμός
λειτουργίας των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. που συστάθηκαν με
την παρ. 1 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν.
4635/2019 (Α 167)» (Β 1285), ΦΕΚ 218/Β/25-01-2021.
• Κ.Υ.Α. 41/10006/13-01-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ.
491/62337/27.3.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL
347 της 20-12-2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕL 190
της 15-7-2016, σ. 1) και του εκτελεστικού Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/ 1150 της Επιτροπής (ΕΕL 190 της 15-072016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της
προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023» (Β 1549), ΦΕΚ 134/Β/19-012021.
• Κ.Υ.Α. 42/10017/13-01-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1387/231285/17.9.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματι-

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικής συναλλαγής για την πληρωμή της συνδρομής στο Επιμελητήριο και της εισφοράς 2% για τις μελέτες
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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κά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’
αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕL 347 της 20-12-2013, σ. 671), του κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕL 190 της 15-7-2016, σ. 1) και του εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕL 190
της 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 134/Β/1901-2021.
Κ.Υ.Α. 224/360785/24-12-2021: Τροποποίηση της υπ’
αρ. 619/146296/29.12.2016 απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β 4562), όπως τροποποιήθηκε
από την υπ ‘αρ. 414/128412/29.11.2017, όμοια απόφαση (Β 4288), ΦΕΚ 6/Β/04-01-2021.
Υ.Α. 2673/360224/24-12-2020: Ανάθεση καθηκόντων
του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών και στις Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, ΦΕΚ 5934/Β/31-12-2020.
Υ.Α. 8495/30-12-2020: Τροποποίηση της υπ’ αρ.
2543/103240/02-10-2017 απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ.
834/2007 του Συμβουλίου (EEL 189 της 20-7-2007, σ.
1) και των Κανονισμών 889/2008 (EEL 250 της 18-92008, σ. 1) και 1235/2008 (EEL 334 της 12-12-2008,
σ. 25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο
παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες» (Β 3529), ΦΕΚ
5929/Β/31-12-2020.
Υ.Α. 2659/357704/22-12-2020: Κανόνες για την προστασία των χοίρων όσον αφορά στα μέτρα σχετικά με
τη μείωση της ανάγκης συστηματικής κοπής της ουράς

Δωρεάν δημιουργία ιστοσελίδας για τα μέλη του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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τους, ΦΕΚ 5785/Β/30-12-2020.
• Υ.Α. 2633/356054/21-12-2020: Ανάθεση καθηκόντων
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών, στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
για το Υπομέτρο 7.1 “Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων
Διαχείρισης για τον τομέα της Γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές” του ΠΑΑ 2014-2020, ΦΕΚ 5757/Β/2812-2020.
• Κ.Υ.Α. 2654/356295/17-12-2020: Καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται για
τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής
τους, καθώς και του ύψους χρηματοδότησης για το έτος
2020, ΦΕΚ 5732/Β/28-12-2020.
• Κ.Υ.Α.90719/23-12-2020: Συμπληρωματική χορήγηση
οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από
φυσικές καταστροφές, ΦΕΚ 5718/Β/24-12-2020.
• Υ.Α.6320/15-12-2020: 1η τροποποίηση της υπ’ αρ.
4950/2020 (Β 4377) υπουργικής απόφασης σχετικά με
τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 4.1.2
«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της Ελλάδας, ΦΕΚ 5684/Β/2312-2020.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
• Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/95 της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2021 για την τροποποίηση
του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που
συνδέονται με αυτήν, EEL 31/29-01-2021 (198-200).
• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/90 του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2021 σχετικά με τον καθορισμό για το 2021
των αλιευτικών δυνατοτήτων στη Μεσόγειο Θάλασσα
και στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα ιχθύων
και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, EEL 31/29-01-2021 (119).

Ειδικές – προνομιακές τιμές στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/73 της Επιτροπής
της 26ης Ιανουαρίου 2021 για την τροποποίηση του
εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 808/2014 σχετικά
με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), EEL 27/27-01-2021 (9-14).
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/16 της Επιτροπής
της 8ης Ιανουαρίου 2021 για τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων και των πρακτικών ρυθμίσεων της ενωσιακής βάσης δεδομένων για τα κτηνιατρικά φάρμακα
(ενωσιακή βάση δεδομένων των φαρμάκων), EEL 7/1101-2021 (1-21).
• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/15 της Επιτροπής της
7ης Ιανουαρίου 2021 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 ορισμένα
κράτη μέλη, EEL 6/08-01-2021 (1-30).
• Κοινά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους στόχους πολιτικής και τις προτεραιότητες για την περίοδο 2020-2024,
C18/18-01-2021 (1-5).
• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2220 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 2020
σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και
2022 και για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ)
αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ.
1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του Κανονισμού (EE)
αριθ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022, EEL
437/28-12-2020 (1-39).
• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2020/2241 της Επιτροπής
της 23ης 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
ορισμένα κράτη μέλη, EEL 436/28-12-2020 (39-68).

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

ΕΥΡΩΠΗ
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει μέχρι
τις 31 Δεκεμβρίου 2021 το προσωρινό πλαίσιο για τις
κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε εγκριθεί τις 19 Μαρτίου 2020 για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της
πανδημίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Στις 27 Ιανουαρίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μία πράσινη βίβλο που θα δώσει το έναυσμα
μιας ευρείας συζήτησης σχετικά με τη γήρανση της κοινωνίας της Ευρώπης. Για περισσότερες πληροφορίες
δείτε ΕΔΩ.
• Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης, στο οποίο συμμετείχε ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπ. Λιβανός. Στην ατζέντα
των Υπουργών των 27 Κρατών Μελών συζητήθηκε το
πρόγραμμα εργασίας της Πορτογαλικής Προεδρίας, οι
αλιευτικές δυνατότητες για το 2021, γεωργικά θέματα
που συνδέονται με το εμπόριο, την πορεία των διαπραγματεύσεων για τη νέα ΚΑΠ, τις επιπτώσεις του πρόσφατου σεισμού στην Κροατία στον γεωργικό τομέα, καθώς
και την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα του χοίρειου
κρέατος. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ.
• Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας στις 25 Ιανουαρίου 2021, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μελέτης για τις αναμενόμενες οικονομικές επιπτώσεις των
εμπορικών διαπραγματεύσεων στον γεωργικό τομέα της
ΕΕ έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
ΕΔΩ.
• Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπ.
Λιβανός, εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 13η Σύνοδο
Υπουργών του Παγκοσμίου Forum Τροφίμων και Γεωργίας, που φέτος, λόγω της πανδημίας covid-19 διεξήχθη
διαδικτυακά. Αντικείμενο της Συνόδου ήταν «Πως τροφοδοτείται ο πλανήτης σε καιρούς πανδημιών και Κλι-

•

•

•

•

ματικής Αλλαγής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ.
Στις 18 Ιανουαρίου 2021 η Επιτροπή εγκαινίασε τη
φάση σχεδιασμού της πρωτοβουλίας «Νέο Ευρωπαϊκό
Μπάουχαους». Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους είναι
ένα περιβαλλοντικό, οικονομικό και πολιτιστικό έργο
που έχει ως στόχο το συνδυασμό του σχεδιασμού, της
βιωσιμότητας, της προσβασιμότητας, της οικονομικής
προσιτότητας και των επενδύσεων προκειμένου να συμβάλει στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Στις 13 Ιανουαρίου 2021, η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) ανήγγειλαν επενδύσεις
ύψους 300 εκατ. ευρώ στον διαστημικό τομέα, εκ των
οποίων 100 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, για τη στήριξη πρωτοποριακών καινοτομιών στον συγκεκριμένο τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Στις 21 Δεκεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε υποδείγματα καθοδήγησης για να βοηθήσει τα
κράτη μέλη στον σχεδιασμό των εθνικών τους σχεδίων
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Στις 17 Δεκεμβρίου 2020 η Europa Nostra, η ευρωπαϊκή φωνή της κοινωνίας των πολιτών αφοσιωμένη στην
πολιτιστική και φυσική κληρονομιά, και το Ινστιτούτο
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ανακοίνωσαν
τις 12 πιο απειλούμενες περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη που επιλέχθηκαν για το Πρόγραμμα
7 Υπό Απειλή (7 MOST ENDANGERED) του 2021. Πέντε νησιά στο Νότιο Αιγαίο (η Αμοργός, η Κίμωλος, τα
Κύθηρα, η Σίκινος και η Τήνος) συμπεριελήφθησαν στη
λίστα αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Ε λ λ ά δ α
• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια
ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..
• Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου για την 1η Προγραμματική Περίοδο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(ΕΠΑ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 118-
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141 του Ν. 4635/2019 (Α 167) για το Εθνικό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης, μέχρι την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε
δημόσια διαβούλευση την έγκριση του Β1 σταδίου της
μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και Εξειδίκευση
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού &
Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ν. Αιγαίου». Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Διαβούλευση

Τεύχος 47

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Ε υ ρ ώ π η
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
πρόταση οδηγίας για ψηφιακή εισφορά με στόχο τη δίκαιη
και ανταγωνιστική ψηφιακή οικονομία. Παρατηρήσεις
μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
τα πρότυπα εμπορίας των γεωργικών προϊόντων με σκοπό την επικαιροποίησή τους. Παρατηρήσεις μπορούν να
υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
την παρατήρηση των ωκεανών με σκοπό τη βάση γνώσεων για την Πράσινη Συμφωνία. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
την αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
το καθεστώς γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ για τα τρόφιμα και τα ποτά (αναθεώρηση). Παρατηρήσεις μπορούν
να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων (επικαιροποιημένοι κανόνες της ΕΕ). Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

18-19
ΜΑΡΤΙΟΥ
2021

4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ «Η
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ

ΕΚΠΑ
Web: https://edcm.edu.gr/en/hdrrf-2021/kalesma

8-12
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2021

3RD EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF IAEGEUROENGEO 2020
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας
Αίγλη Ζαππείου

ΜΑΪΟΣ
2021

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

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

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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2021

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

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

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ,
ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων», Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Πανεπιστημίου Κρήτης
Web: https://pcoconvin.eventsair.com/
volcanoes11/workshops
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο & άλλοι φορείς
Βουλευτικό – πρώτο Ελληνικό Κοινοβούλιο
Web: http://web.nitlab.inf.uth.gr/iobc_citrus/

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