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Παρουσία του Προέδρου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
στην επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων

«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, 
 ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 

για την ανάπτυξη και τις υποδομές», μέσω τηλεδιάσκεψης

Τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 
κ. Σπυρίδων Μάμαλης, συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης 
στη 2η κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Πα-
ραγωγής και Εμπορίου & Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και 
Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, στο 
πλαίσιο επεξεργασίας και εξέτασης του Σχεδίου Νόμου του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εκσυγχρονισμός, 
απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 
των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμη-
θειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλ-
λες διατάξεις για την ανάπτυξη και τις υποδομές».

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου στην τοποθέτησή του 
επισήμανε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό Νομοσχέδιο 
που κινείται στη σωστή κατεύθυνση σε γενικές γραμμές 
καθώς απαντά στο αίτημα της απλοποίησης των διαδικασι-
ών του Ν. 4412/2016 και στην υποστήριξη προγραμμάτων 
μέσω της τεχνικής βοήθειας.  

Στο εν λόγω Νομοσχέδιο αναφέρθηκε ότι υπάρχουν 
κάποια προβλήματα που αφορούν κυρίως ορισμούς και 
λόγω αυτών υπάρχουν κάποιες διατάξεις τις οποίες 
ζητά το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να αναθεωρηθούν. Ο όρος engineer 
διεθνώς δεν είναι όρος που αναφέρεται μόνο στους μη-
χανικούς αλλά συμπεριλαμβάνει και τους γεωτεχνικούς. 
Ως εκ τούτου ζητήθηκε να αλλάξουν οι διατάξεις που 
αναφέρονται στους μηχανικούς για το Μητρώο Επιβλε-
πόντων Ελεγκτών Μηχανικών στα άρθρα 58 και 90. Συ-
γκεκριμένα, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου πρότεινε το 
εν λόγω Μητρώο να γίνει Μητρώο Τεχνικών ή Μητρώο 
Ελεγκτών ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι γεωτε-

χνικοί. Επιπλέον στο άρθρο 16, όπως το Τ.Ε.Ε. εκφρά-
ζει γνώμη για τεχνικά έργα και μελέτες, θα πρέπει κατ΄ 
αντιστοιχία το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να εκφράζει γνώμη για γεωτε-
χνικά έργα και μελέτες. Επίσης, στο άρθρο 23.1 στα έργα 
των μηχανικών θα πρέπει να προστεθούν και τα έργα 
των γεωτεχνικών, ενώ στο άρθρο 53, οι προσκλήσεις των 
αντίστοιχων γεωτεχνικών έργων να αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., καθώς και στο άρθρο 58 οι δι-
αδικασίες για την ένταξη στο μητρώο να γίνονται έπειτα 
από γνώμη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Ο κ. Μάμαλης, τόνισε ότι πολύ 
σωστά στο άρθρο 86 ο νόμος ορίζει ότι στην Επιτροπή 
Παραλαβής θα πρέπει να υπάρχουν τρεις υπηρεσιακοί 
ειδικοί επιστήμονες επομένως, στα γεωτεχνικά έργα θα 
πρέπει να υπάρχει εκπρόσωπος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και όχι 
του Τ.Ε.Ε. Αυτό συμπαρασύρει και μία άλλη παράγραφο, 
την παράγραφο θ στο άρθρο 16 όπου υπάρχει πρόβλε-
ψη ενός πόρου για τα μέλη του Τ.Ε.Ε. (6 τοις χιλίοις και 
2,5 τοις χιλίοις για τους ΤΕ μηχανικούς). Αυτός ο πόρος 
θα πρέπει να αποδίδεται για τα γεωτεχνικά έργα στους 
γεωτεχνικούς. Δηλαδή, όπως υπάρχει ο πόρος για τους 
μηχανικούς να υπάρχει κατ΄ αντιστοιχία και για τους 
γεωτεχνικούς. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε σχετική πρόταση 
και τροπολογία. Τέλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
τόνισε τη σημασία των διατάξεων για την αναγνώριση 
του ρόλου των Επιστημονικών Επιμελητηρίων. Αναλυ-
τικότερα, την τοποθέτηση του Προέδρου του Επιμελη-
τηρίου επί των διατάξεων του Νομοσχεδίου μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ.

mailto:pub_relations@geotee.gr
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23857&TabID=1
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Εγγραφή νέων μελών μέσα 
από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 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.).

Παρέμβαση για την προσθήκη ΚΑΔ στους 
Γεωτεχνικούς για το μέτρο έκτακτης 

ενίσχυσης 400 €
Με επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοι-

νωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, το Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας ζήτησε να συμπεριληφθούν και άλ-
λοι ΚΑΔ που αφορούν τους Γεωτεχνικούς, στους ΚΑΔ των 
ελευθέρων επαγγελματιών για τους οποίους προβλέφθηκε 
η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 
ευρώ και είχε ενημερώσει τα μέλη του για την υποβολή 
δηλώσεων με σχετική του ανακοίνωση (δείτε ΕΔΩ). Τη σχε-
τική επιστολή του Επιμελητηρίου μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Δεκτή από το Υπ.Α.Α.Τ. η παρέμβαση του 
Επιμελητηρίου για τα πιστοποιητικά ISO 

9001 στα ρυμουλκούμενα (Μέτρο 4.1)
Με μήνυμά του, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίμων ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους ότι για 
την πληρωμή των οχημάτων και μηχανημάτων που είναι 
ρυμουλκούμενα εξετάζεται από τις επιτροπές παραλαβής 
μόνο η ύπαρξη του ISO 9001:2015 και όχι η ημερομηνία 
έκδοσης αυτού, κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα που είχε 
υποβάλλει το Επιμελητήριο, καθώς το συγκεκριμένο ζήτη-
μα είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στις πληρωμές 
του Μέτρου 4.1. Το Επιμελητήριο ενημέρωσε τα μέλη του 
με σχετικό Δελτίο Τύπου. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να δείτε το Δελτίο Τύπου, την παρέμβαση του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τη σχετική ανακοίνωση του Υπ.Α.Α.Τ.. ΕΔΩ.  

Επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την 
πιστοποίηση των Κ.Υ.Δ. ΚΑΙ Φ.Υ.Π.Υ. στα 

πλαίσια του Ο.Σ.Δ.Ε. για τα έτη 2021 - 2027
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας απέστειλε στον 

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιο 

Λιβανό, τις παρατηρήσεις και προτάσεις του σχετικά με την 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
για την πιστοποίηση Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) 
και Φορέων Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών (ΦΥΠΥ), 
στα πλαίσια του Ο.Σ.Δ.Ε., για τα έτη 2021-2027. Το Επι-
μελητήριοστο έγγραφό του αναφέρεται σε συγκεκριμένες 
επισημάνσεις τις οποίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

Δελτίο Τύπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την 21η 
Μαρτίου: Διεθνή Ημέρα Δασών- 
Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

Η 21η Μαρτίου καθιερώθηκε και γιορτάζεται ως «Πα-
γκόσμια ημέρα Δασοπονίας» για να φέρει τον άνθρωπο πιο 
κοντά στο δάσος. Επιπλέον, η ημέρα αυτή ανακηρύχθηκε 
το 2012 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
(Ο.Η.Ε.) ως «Διεθνής ημέρα Δασών» για να ευαισθητοποιή-
σει τον κόσμο για τη σημασία των δασών.  Το θέμα της Διε-
θνούς Ημέρας Δασών για το 2021 είναι «Forest restoration: 
a path to recovery and well – being» και εντάσσεται στην 
προσπάθεια του ΟΗΕ για την αποκατάσταση του οικοσυ-
στήματος μέσα σε μια δεκαετία (2021 – 2030), η οποία απο-
τελεί μία ουσιαστικά έκκληση στην ανθρωπότητα για την 
προστασία και την αναβίωση των οικοσυστημάτων σε όλο 
τον κόσμο.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ως 
θεσμοθετημένος Σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα ανά-
πτυξης του πρωτογενή τομέα παραγωγής της χώρας μας, 
αλλά και προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος 
και των φυσικών μας πόρων, ζητά από την Ελληνική Πο-
λιτεία να υιοθετήσει και να εφαρμόσει πλαίσια πολιτικής 
εναρμονίζοντας την εθνική με την ευρωπαϊκή στρατηγική, 
οργανώνοντας και αξιοποιώντας τους διαθέσιμους ανθρώ-
πινους και οικονομικούς πόρους, στη βάση του δημόσιου 
χαρακτήρα των ελληνικών δασών και της προσφοράς τους 
στην ελληνική κοινωνία. Το πλήρες κείμενο του Δελτίου 
Τύπου μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

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=23798&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23799&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23856&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23883&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23873&TabID=1
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Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικών 
συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

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

εξέδωσε Δελτίο Τύπου για την 22η Μαρτίου, Παγκόσμια 
Ημέρα Νερού, τονίζοντας μεταξύ άλλων τη συμβολή των 
Γεωτεχνικών στη διαφύλαξη του νερού, αφού η αγρο-
τική παραγωγή την οποία υποστηρίζουν αποτελεί τον 
μεγαλύτερο καταναλωτή υδατικών πόρων στην Ελλά-
δα (70% περίπου του συνολικού όγκου) και συνεπώς η 
λελογισμένη χρήση αυτού στην αγροτική παραγωγή, σε 
συνδυασμό με τις άλλες χρήσεις του (ύδρευση, βιομηχα-
νική χρήση),αποτέλεσε και θα αποτελεί μέριμνα τους. Το 
Δελτίο Τύπου μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.   

•	 Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
με έγγραφό του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας επισημαίνει τα προβλήματα που υπάρχουν στις 
νέες αναρτήσεις των δασικών χαρτών. Συγκεκριμένα, το 
Παράρτημα τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότη-
τα στους πολίτες να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους σε 
εκτάσεις εντός αλλά και εκτός εποικισμού, εάν δεν είχαν 
υποβάλλει για διάφορους λόγους αντίρρηση στην πρώτη 
ανάρτηση των δασικών χαρτών. Επιπλέον, θεωρεί πως 
στις περιπτώσεις όπου έχει γίνει αντίρρηση εντός οικι-
στικών πυκνώσεων αλλά δεν έχει εξεταστεί, αυτή να ει-
σέλθει στο σύστημα και να κατατεθεί ατελώς με μέριμνα 
των Διευθύνσεων, ενώ τέλος προτείνει τη δημιουργία 
ενός δευτεροβάθμιου οργάνου υποβολής αντιρρήσεων 
κατά των δασικών χαρτών σε επίπεδο Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, ενώ το ΣτΕ να αποτελεί το τριτοβάθμιο επίπε-
δο υποβολής αντιρρήσεων. Αναλυτικότερα,  μπορείτε να 
δείτε το σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος ΕΔΩ.

•	 Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
προχώρησε στη συγκρότηση ομάδας εργασίας Γεωτεχνι-
κών με σκοπό την υποβολή προτάσεων για την αξιοποί-
ηση έκτασης 6.500 στρεμμάτων, φερόμενης ιδιοκτησίας 
πρώην Κοινότητας Αμυγδαλεώνα – νυν Δήμου Καβά-
λας. Η έκταση αυτή είναι κατά κύριο λόγο δασική και 
μεγάλο μέρος της είναι εντός του αισθητικού δάσους του 
Αμυγδαλεώνα, ενώ η αρχική χρήση της  ήταν βοσκό-
τοπος. Σκοπός της συγκεκριμένης ομάδας εργασίας θα 
είναι να συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί τα στοιχεία 
που αφορούν τη συγκεκριμένη έκταση, σε συνεργασία 
με το τοπικό συμβούλιο Αμυγδαλεώνα και στη συνέχεια 

να υποβάλει τις προτάσεις της για την αξιοποίησή της. 
Μπορείτε να δείτε το έγγραφο του παραρτήματος και τη 
σύνθεση της συγκεκριμένης ομάδας ΕΔΩ. 

•	 Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
απέστειλε ερώτημα στον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος & Υδάτων του ΥΠΕΝ, κ. Κ. Αραβώση και στη 
Διεύθυνση Δασικών Έργων & Υποδομών του ΥΠΕΝ, σχε-
τικό με την αναγκαιότητα μελέτης φυτοτεχνικής αποκατά-
στασης των εκτάσεων όπου εγκαθίστανται κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας. Το σχετικό έγγραφο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

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

πραγματοποίησε ανοικτή συζήτηση- διαβούλευση για 
τα Μέτρα «Νέων Γεωργών» και «Γεωργικών Συμβου-
λών» του ΠΑΑ 2014-2020 και για τους Φορείς Παρο-
χής Υπηρεσιών ΟΣΔΕ. Από την διαβούλευση προέκυ-
ψαν συμπεράσματα και απόψεις που γνωστοποιήθηκαν 
στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και κοινοποιήθηκαν στο γραφείο 
του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στον Υπουργό & 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης & Τροφίμων και σε θεσμικά πρόσωπα και φορείς 
της Δυτικής Μακεδονίας. Τα συμπεράσματα αυτής της 
διαβούλευσης μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. Στην ίδια εκδή-
λωση - διαβούλευση και με την ενεργό συμμετοχή πλή-
θους Γεωπόνων Μελετητών από ολόκληρη τη Δυτική 
Μακεδονία, προέκυψαν απόψεις - προτάσεις για την 
3η Πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων 
Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020 που προωθήθηκαν 
επίσης στον Υπουργό και στους αρμόδιους φορείς. Τις 
προτάσεις αυτές μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επι-
στολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη, 
εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για την μη τήρηση 
του προβαδίσματος των κατηγοριών στον ορισμό Αναπλη-
ρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Προστασίας Δασών και 
Δημοσίου Κατηγόρου της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς, 
επισημαίνοντας ότι ο εν λόγω ορισμός πραγματοποιήθηκε 
χωρίς τη χρήση αντικειμενικού και αξιοκρατικού κριτηρί-
ου, μη ικανοποιώντας τους όρους της χρηστής διοίκησης 
και μη υπηρετώντας την ισονομία και την αξιοκρατία στο 
δημόσιο. Παράλληλα όμως ζήτησε και την ανάκληση της 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

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

σχετικής απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Τη σχετική επι-
στολή του Επιμελητηρίου μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος 
Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, κ. Αθανάσιος 
Πετρόπουλος, με άρθρο του αναφέρεται στα προβλήματα 
ηλεκτροδότησης που δημιουργήθηκαν στην Αττική από τη 
χιονόπτωση του Φεβρουαρίου στη χώρα μας, τονίζοντας 
ότι οι ευθύνες για την εν λόγω κατάσταση είναι συγκεκρι-
μένες και με σαφήνεια κατανεμημένες. Το συγκεκριμένο 
άρθρο του Προέδρου μπορείτε να το δείτε  ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
•	 Το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με σχετικό Δελτίο Τύ-

που ενημέρωσε τους πολίτες της Κρήτης για την ανάρτηση 
των δασικών χαρτών στην Περιφέρεια της Κρήτης. Το σχετι-
κό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Το Παράρτημα Κρήτης του Επιμελητηρίου απέστειλε στο 
Υπ.Α.Α.Τ. τις παρατηρήσεις και προτάσεις του επί της 
προδημοσίευσης της 3ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 
6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-
2020, τις οποίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Με Δελτίο Τύπου το Παράρτημα Αιγαίου του Γεωτεχνικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδας επισημαίνει τη σπουδαιό-
τητα των δασικών χαρτών και τη συνεισφορά τους στην 
ολοκλήρωση του δασολογίου της χώρας, ενώ παράλλη-
λα ενημερώνει για τις προθεσμίες για την κατάθεση των 
αντιρρήσεων  στα νησιά του Αιγαίου. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 
του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
•	 Υ.Α. 293/79973/22-03-2021: Καθορισμός ύψους ενί-

σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 
του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια 
των οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κα-
τανάλωση για το έτος ενίσχυσης 2020, ΦΕΚ 1134/
Β/23-03-2021.

•	 Υ.Α. 294/79986/22-03-2021: Καθορισμός ύψους ενί-
σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 
του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια 
των μήλων για το έτος ενίσχυσης 2020, ΦΕΚ 1134/
Β/23-03-2021.

•	 Υ.Α. 295/79993/22-03-2021: Καθορισμός ύψους ενί-
σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 
του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των 
καρπών με κέλυφος για το έτος ενίσχυσης 2020, ΦΕΚ 
1134/Β/23-03-2021.

•	 Υ.Α. 296/80001/22-03-2021: Καθορισμός ύψους ενί-
σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 
του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια 
του σκληρού σίτου για το έτος ενίσχυσης 2020, ΦΕΚ 
1134/Β/23-03-2021.

•	 Υ.Α. 297/80025/22-03-2021: Καθορισμός ύψους ενί-
σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 
του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια 
των πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών για το 
έτος ενίσχυσης 2020, ΦΕΚ 1134/Β/23-03-2021. 

•	 Υ.Α. 298/80057/22-03-2021: Καθορισμός ύψους ενί-
σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 
του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια 
των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών για το 
έτος ενίσχυσης 2020, ΦΕΚ 1134/Β/23-03-2021.

•	 Υ.Α. 919/09-03-2021: 5η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
8585/10-10-2016 (Β 3322) απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Λεπτο-
μέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση 
Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020», ΦΕΚ 1011/
Β/16-03-2021.

•	 Υ.Α. 665/71090/11-03-2021: Τροποποίηση της υπ’ 
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αρ. 184/27855/29.01.2021 υπουργικής απόφασης 
«Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών 
Φορέων περιόδου 2021-2022» (Β 339), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, ΦΕΚ 963/Β/11-03-2021.

•	 Υ.Α. 449/54027/23-02-2021: Εγγραφή, ανανέωση 
εγγραφής και διαγραφή ποικιλιών από τον Εθνικό 
Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ει-
δών, ΦΕΚ 933/Β/10-03-2021.

•	 Υ.Α. 311/62043/02-03-2021: Καθορισμός συμπληρω-
ματικών μέτρων εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής «για τη θέσπιση 
κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 
2009/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθό-
δους αναγνώρισης των ιπποειδών (κανονισμός δια-
βατηρίου ιπποειδών)», ΦΕΚ 903/Β/09-03-2021.

•	 Κ.Υ.Α. 480/61763/02-03-2021: Καθορισμός του 
ύψους της εθνικής χρηματοδότησης των Προγραμμά-
των Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέ-
ων (Ο.Ε.Φ.) που θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. 
του ΥΠ.Α.Α.Τ., ΦΕΚ 864/Β/05-03-2021.

•	 Υ.Α. 394/59598/01-03-2021: Πρόγραμμα Επιτήρη-
σης του ιού του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπ-
ποειδή, τα πτηνά και σε άλλα ζώα ευαίσθητα στον ιό, 
για το έτος 2021, ΦΕΚ 862/Β/05-03-2021. 

•	 Κ.Υ.Α. 355/54678/23-02-2021:  Έγκριση δαπανών για 
τη διενέργεια προμηθειών που προκύπτουν από την 
επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού 
κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρη-
ση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαί-
σιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών 
διατάξεων, για το έτος 2021, ΦΕΚ 847/Β/04-03-2021.

•	 Υ.Α. 146/38460/08-02-2021: Τροποποίηση της 
υπ΄αρ. 163/13692/2018 απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός 
λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής 
Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμο-
γή του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και Συμβουλίου» (Β 267, Β 590 διόρθωση 
σφάλματος), όπως ισχύει, ΦΕΚ 706/Β/24-02-2021.

•	 Υ.Α. Γ3Β 173/44559/11-02-2021: Τροποποίηση της 
υπό στοιχεία οικ. 11337/ Γ3Β/2365/27.5.2009 (Β  
1146) απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχα-
νημάτων», ΦΕΚ 696/Β/22-02-2021.

•	 Κ.Υ.Α. 17290 ΕΞ 2021/10-02-2021: Διαδικασία εγ-
γραφής στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 
65 Ν. 4738/2020 (Α 207), ΦΕΚ 606/Β/15-02-2021.

•	 Υ.Α. 320/42961/10-02-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
184/27855/29.01.2021 υπουργικής απόφασης (Β 339) 
«Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών 
Φορέων περιόδου 2021-2022», ΦΕΚ 541/Β/11-02-2021. 

•	 Υ.Α. Ε8 62/19732/21-01-2021: Τροποποίηση της υπ’ 

αριθ. Ε8 1831/39763/7.4.2015 απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Σύστημα επιθεώρησης 
εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και δι-
αδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης» 
(Β 671), ΦΕΚ 499/Β/09-02-2021.

•	 Κ.Υ.Α 14900/04-02-2021: Έγκριση σχεδίου Δράσης 
για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, ΦΕΚ 466/Β/08-
02-2021.

•	 Κ.Υ.Α. οικ.5629/22/04-02-2021: Καθορισμός ύψους, 
προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης 
και πληρωμής, της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε 
δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτε-
χνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ 
των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων,  
ΦΕΚ 450/Β/05-02-2021.

•	 Υ.Α. 113/17324/20-01-2021: Εφαρμογή προγράμ-
ματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των 
Πτηνών για το έτος 2021, ΦΕΚ 375/Β/02/2021.

•	 Υ.Α. 931/330234/25-01-2021: Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 1750/32219/19-3-2015 απόφασης του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας «Συμπληρωματικά μέτρα 
εφαρμογής των Ενωσιακών διατάξεων της Κοινής 
Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) των προϊόντων αλιείας 
και υδατοκαλλιέργειας και του Κοινοτικού Συστήμα-
τος Ελέγχου της αλιείας σχετικά με τη διακίνηση και 
την εμπορία των προϊόντων του τομέα» (Β 475), ΦΕΚ 
343/Β/31-01-2021.

•	 ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Υ8/29-01-2021: Σύσταση Ομάδας 
Εργασίας για την υλοποίηση και υποστήριξη της διε-
θνούς πρωτοβουλίας της Ελλάδας για την προστασία 
της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μνημείων της 
φύσης από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 
ΦΕΚ 342/Β/30-01-2021.

•	 Υ.Α. 184/27855/29-01-2021: Προγράμματα Εργασίας 
Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων, περιόδου 2021-
2022, ΦΕΚ 339/Β/29-01-2021.

•	 Υ.Α. 153/22-01-2021: Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της υπ’ αρ. 6344/26-09-2019 υπουργικής απόφασης 
«Πλαίσιο υλοποίησης του υπομέτρου 19.3 ’’Στήριξη για 
την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργα-
σίας (διακρατική και διατοπική)’’ του Μέτρου 19 του 
ΠΑΑ 2014 - 2020» (Β 3769), ΦΕΚ 326/Β/29-01-2021.

•	 Κ.Υ.Α. 147/21886/25-01-2021: Πρόγραμμα επιζω-
οτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της 
Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στους αγριόχοι-
ρους – Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων 
αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού 
των αγριόχοιρων, την ενίσχυση της επιτήρησης της 
Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους 
και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε αγριόχοιρους, 
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ΦΕΚ 313/Β/28-01-2021.
•	 Υ.Α. 16/21054/22-01-2021: Καθορισμός των διαδι-

κασιών προμήθειας μεμονωμένων κινητών βάσεων 
κυψελών, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.1 
«Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσε-
ων», του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος για 
τα έτη 2021 και 2022 και τροποποίηση της υπ’ αρ. 
137/102856/14-04-2020 υπουργικής απόφασης,  
ΦΕΚ 252/Β/27-02-2021. 

•	 Κ.Υ.Α. οικ.3297/110/22-01-2021: Τροποποίηση της 
υπ’  αρ. οικ. 23103/478/13-6-2020 κοινής υπουργι-
κής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής 
του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ”» (Β 2274), όπως ισχύει, ΦΕΚ 240/Β/25-01-
2021.

•	 Y.A. 99/19532/21-01-2021: 3η τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 3189/129898 απόφασης του Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο 
Β 4739/2017, «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του 
Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτι-
κές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επι-
πτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των 
αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφι-
κών συμβάντων» του Μέτρου  5 «Αποκατάσταση του 
δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί 
από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβά-
ντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσε-
ων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελ-
λάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», ΦΕΚ 238/Β/25-01-2021.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/461 της Επι-

τροπής της 16ης Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 όσον αφορά 
την ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων αναγνώ-
ρισης των αρχών και των φορέων ελέγχου για τους 
σκοπούς της ισοδυναμίας στο πλαίσιο του καθεστώ-
τος εισαγωγής βιολογικών προϊόντων βάσει του Κα-
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, EEL 
91/17-03-2021 (14-15).

•	 Απόφαση (ΕΕ) 2021/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου της 20ης Ιανουαρίου 2021 για την παράταση της 
θητείας της εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνη-
ση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσε-
ων κακοδιοίκησης σε σχέση με την προστασία των 

ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός Ένωσης, EEL 
86/12-03-2021 (1).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/427 της Επι-
τροπής της 10ης Μαρτίου 2021 για την έγκριση της 
δραστικής ουσίας 24-επιβρασινολίδης ως ουσί-
ας χαμηλού κινδύνου, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για 
την τροποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, EEL 84/11-03-2021 
(21-24).

•	 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/399 της 
Επιτροπής της 19ης Ιανουαρίου 2021 για την τρο-
ποποίηση του παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τα ποσά της στήριξης 
της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη το 2021, EEL 
79/08-03-2021 (1-3).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός ΕΕ) 2021/384 της Επιτρο-
πής της 3ης Μαρτίου 2021 σχετικά με την καταλλη-
λόλητα των ονομασιών των ποικιλιών των γεωργικών 
φυτικών ειδών και των κηπευτικών ειδών και την κα-
τάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2009, EEL 
74/04-03-2021 (27-34).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/279 της Επιτρο-
πής της 22ας Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση λε-
πτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 
2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με τους ελέγχους και άλλα μέτρα για 
την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας και της συμμόρ-
φωσης στη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
βιολογικών προϊόντων, EEL 62/23-02-2021 (6-23). 

•	 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/268 της 
Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 2020 για την τρο-
ποποίηση του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΕ) 
2018/841 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τα επίπεδα αναφοράς δασι-
κών εκτάσεων που πρέπει να εφαρμόζονται από τα 
κράτη μέλη για την περίοδο 2021-2025, EEL 60/22-
02-2021 (21-23).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/238 της Επιτρο-
πής της 16ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση 
του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2020/532 σχετικά 
με παρέκκλιση από τους εκτελεστικούς Κανονισμούς 

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.).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0461&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0461&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0429&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0429&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0427&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0427&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0399&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0399&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0384&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0384&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0279&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0268&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0268&from=EL
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22733&TabID=5


 7 . Φεβρουάριος - Μάρτιος 2021

Τεύχος 48 Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΗ

(ΕΕ) αριθ. 180/2014 και (ΕΕ) αριθ. 181/2014 όσον 
αφορά τους ελέγχους ειδικών μέτρων για τη γεωργία 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης και στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου, EEL 56/17-02-2021 (10-12).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/182 της Επιτροπής 
της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τον καθορισμό της 
κατανομής ανά κράτος μέλος των πόρων REACT-EU 
για το έτος 2021, EEL 53/16-02-2021 (103-105).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/175 της Επιτροπής 
της 12ης Φεβρουαρίου 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 52/15-02-2021 (1-31).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/159 της Επιτροπής 
της 21ης Ιανουαρίου 2021 για την έγκριση του δέ-
κατου τέταρτου επικαιροποιημένου καταλόγου τόπων 

κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφι-
κή περιοχή, EEL 51/15-02-2021 (187-302).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/166 της Επιτρο-
πής της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποί-
ηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1368 
όσον αφορά την παράταση των εθνικών προγραμμά-
των στον τομέα της μελισσοκομίας, EEL 48/11-02-
2021 (1-2).

•	 Εσωτερικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Οικονομι-
κής και Κοινωνικής Επιτροπής, EEL 46/10-02-2021 
(47-81).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/123 της Επιτροπής 
της 2ας Φεβρουαρίου 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 38/03-02-2021 (68-92).

•	 Στις 22 και 23 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η διήμερη 
συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και 
Αλιείας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε με φυσική πα-
ρουσία και συμμετείχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων κ. Σπ. Λιβανός. Κύριο αντικείμενο 
της ατζέντας του Συμβουλίου ήταν η πρόοδος των δια-
πραγματεύσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική. Στην παρέμβασή 
του ο Έλληνας Υπουργός ζήτησε από τους ομολόγους 
του την άμεση ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ, 
ΕΔΩ και ΕΔΩ τα σχετικά Δελτία Τύπου του Υπ.Α.Α.Τ..

•	 Στις 15  Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το 
πρώτο στρατηγικό σχέδιο για το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη» 2021-2024 το οποίο καθορίζει προτεραιότη-
τες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας για 
ένα βιώσιμο μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 4 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 
τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων 
που θα εστιάζει στην απασχόληση και τις δεξιότητες 
για το μέλλον. Το σχέδιο δράσης για τον ευρωπαϊκό 
πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων περιγράφει συγκε-
κριμένες δράσεις ενώ προτείνονται πρωταρχικοί στό-
χοι για την απασχόληση, τις δεξιότητες και την κοινω-
νική προστασία στην ΕΕ, οι οποίοι θα πρέπει να επι-
τευχθούν έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 3 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη 
στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπη-

ρία για την περίοδο 2021-2030, ώστε να εξασφαλιστεί η 
πλήρης συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ισότιμη βάση 
με τους άλλους πολίτες, τόσο στην ΕΕ όσο και πέρα από 
αυτήν. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 3 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, και 
στα 27 κράτη μέλη, 226 έργα τα οποία θα στηρίξουν 
τις προσπάθειες των κρατών μελών να σχεδιάσουν και 
να υλοποιήσουν εθνικές μεταρρυθμίσεις για την ενί-
σχυση της ανάπτυξης. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε ΕΔΩ.

•	 Νέες ενεργειακές ετικέτες της ΕΕ σε ισχύ από την 1η 
Μαρτίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
ΕΔΩ.

•	 Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου: κυριότερες αποφά-
σεις. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε  ΕΔΩ.

•	 Στις 24 Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαι-
νίασε το πρώτο στάδιο διαβούλευσης με τους ευρω-
παίους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τον τρόπο 
βελτίωσης των συνθηκών εργασίας για τα άτομα που 
εργάζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 24 Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια 
νέα στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιμα-
τική αλλαγή, η οποία χαράζει την πορεία προς την προε-
τοιμασία για τις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 22 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε άτυπη Σύνο-
δος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας 
της ΕΕ μέσω τηλεδιάσκεψης στο οποίο συμμετείχε η 
Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0238&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0182&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0175&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0159&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0166&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0166&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021Q0210(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021Q0210(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0123&from=EL
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/11092-dt220321
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/11094-dt220321b
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/11095-dt230321
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1122
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_820
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_747
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_818
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_21_441
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_686
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_663
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Φ. Αραμπατζή. Την ατζέντα του Συμβουλίου απασχό-
λησαν η προετοιμασία του 7ου γύρου των διαπραγμα-
τεύσεων για την Ανανέωση της Συμφωνίας Βιώσιμης 
Αλιευτικής Σύμπραξης (SFPA) με την Ισλαμική Δημο-
κρατία της Μαυριτανίας καθώς και η θέση που πρέπει 
να ληφθεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις 
διαβουλεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο για τη συμφω-
νία των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων για το 
2021 και 2022. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί-
τε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου 
ΕΔΩ.

•	 Στις 22 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρου-
σίασε το πρόγραμμα εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμ-

βουλίου Έρευνας για το 2021. Πρόκειται για το πρώτο 
πρόγραμμα εργασίας του νέου ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος-πλαισίου έρευνας και καινοτομίας για την περί-
οδο 2021-2027 «Ορίζων Ευρώπη». Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 2 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε 
14 δισ. ευρώ σε εννέα κράτη μέλη με την τέταρτη δόση 
χρηματοδοτικής στήριξης προς τα κράτη μέλη στο πλαί-
σιο του μέσου SURE. Πρόκειται για την πρώτη εκταμί-
ευση το 2021. Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη 
μέλη να ανταπεξέλθουν σε τυχόν αιφνίδια αύξηση των 
δημόσιων δαπανών για τη διατήρηση της απασχόλη-
σης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ελλάδα
•	 Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέρ-

γεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ.. 

	
Ευρώπη
•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευ-

ση την αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βι-
οποικιλότητα έως το 2020. Παρατηρήσεις μπορούν να 
υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευ-
ση 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 μπο-
ρείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευ-
ση τη βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων (επικαιρο-
ποιημένοι κανόνες της ΕΕ). Παρατηρήσεις μπορούν να 
υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 12 Απριλίου  2021. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
την Ευρωπαϊκή Δασική Στρατηγική μετά το 2021. Πα-
ρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 
19 Απριλίου  2021. Για περισσότερες πληροφορίες μπο-

ρείτε να δείτε ΕΔΩ.
•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευ-

ση με την οποία καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την προτεινό-
μενη στοχευμένη αναθεώρηση της ανακοίνωσης για 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν 
σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος 
(ανακοίνωση ΣΕΚΕΕ). Παρατηρήσεις μπορούν να υπο-
βληθούν μέχρι την Τρίτη, 20 Απριλίου 2021. Για περισ-
σότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε  ΕΔΩ.

•	 Στις 27 Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσία-
σε μια πράσινη βίβλο που θα δώσει το έναυσμα για ευ-
ρεία πολιτική συζήτηση σχετικά με τις προκλήσεις και 
τις ευκαιρίες που συνεπάγεται η γήρανση της κοινω-
νίας στην Ευρώπη. Παρουσιάζει τις επιπτώσεις αυτής 
της έντονης δημογραφικής τάσης στην οικονομία και 
την κοινωνία μας και καλεί το κοινό να εκφράσει τις 
απόψεις του σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να την 
αντιμετωπίσουμε σε δημόσια διαβούλευση. Παρατηρή-
σεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 21 
Απριλίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί-
τε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβού-
λευση τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την προστασία 
του εδάφους. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν 
μέχρι την Τρίτη, 27 Απριλίου 2021. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

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.).

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

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/10932-dt220221d
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_685
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_309
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1832-Evaluation-of-the-EU-Biodiversity-Strategy-to-2020
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/12413-Sustainable-use-of-pesticides-revision-of-the-EU-rules
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12674-EU-Forest-Strategy-/public-consultation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_689
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12722-Green-Paper-on-Ageing
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12634-New-EU-Soil-Strategy-healthy-soil-for-a-healthy-life
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22671&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
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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 / 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

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/

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 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
– 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2021

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

ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής 
Βελτίωσης Φυτών

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

3-6
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2021

20Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 200 
ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΄21»

ΤΡΙΚΑΛΑ

Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
Web: http://www.forestry.gr, Email: ispanos@

fri.gr 

4-7 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2021

ΙSWA WORLD CONGRESS 2021
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ)

Web: http://www.eedsa.gr Email: info@eedsa.gr 

5-8
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2021

19Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟ

Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος 
Web: www.entsoc.gr   Email: info@entsoc.gr 
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