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Η εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» υπό την αιγίδα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας πραγματοποιεί για πρώτη φορά και για το διάστημα 17-25/4/2021 τη διοργάνωση του e-Forum Αγροτικής Ανάπτυξης 2021, με το σύνολο των συνεδριών της να
γίνονται διαδικτυακά, με τήρηση όλων των μέτρων υγειονομικής προστασίας των εμπλεκόμενων σε αυτό με βάση και τα σχετικά πρωτόκολλα για την covid-19.
Η Εναρκτήρια Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Σάββατο 17 Απριλίου 2021,
ώρες 18.00-20.00 με θέμα «Σχεδιάζοντας για την Ελλάδα τη Νέα ΚΑΠ» με διοργανωτή το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και στέφθηκε με επιτυχία από πλευράς συμπερασμάτων, συμμετοχής και παρακολούθησης.
Στην εκδήλωση ήταν παρών ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδιος για την ΚΑΠ, Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος περιέγραψ ε τους σχεδιασμούς
του Υπουργείου για το επόμενο κρίσιμο διάστημα, ανέλυσε τις παθογένειες του αγροτικού τομέα και έθεσε ουσιαστικούς προβληματισμούς για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ήταν οι επισημάνσεις τόσο στο χαιρετισμό
του όσο και στις παρεμβάσεις του, του Προέδρου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Σπύρου Μάμαλη, ενώ
στη συζήτηση μετείχαν επίσης οι: Σταύρος Αραχωβίτης - Βουλευτής Λακωνίας
(ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) και πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Νίκος Ανδρουλάκης - Ευρωβουλευτής (ΚΙΝ.ΑΛ.), Ανδρέας Κατσανιώτης – Βουλευτής
Αχαΐας (ΝΔ) και Αθανάσιος Πετρόπουλος - Πρόεδρος Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Συντονιστής της εκδήλωσης
ήταν ο εκδότης του «Σύμβουλου Επιχειρήσεων» Παναγιώτης Γιαλένιος.
Ολόκληρο το video της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο στο επίσημο site της διοργάνωσης www.forumanaptixis.gr.
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E-FORUM ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021
«ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ»
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
Γιάννης Οικονόμου, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
Το βλέμμα μας να είναι στο να γίνουμε περισσότερο ανταγωνιστικοί
Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Οικονόμου, στον αρχικό χαιρετισμό του, ανέφερε ότι η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική καλεί τη χώρα να ενσωματώσει,
υποχρεωτικά για την επιβίωσή της, τις μεγάλες αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής, τόσο
ευρωπαϊκά όσο και παγκόσμια, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος.
«Στόχος μας πρέπει να είναι να κάνουμε μια αγροτική πολιτική που θα σταματήσει να κυνηγά τα ευρωπαϊκά κονδύλια και να φροντίσει να κάνει πιο ανταγωνιστικά τα προϊόντα. Αν δεν το κάνει αυτό η χώρα μας σε ένα γρήγορο
χρονικό διάστημα, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με δραματικούς κινδύνους. Στόχος της νέας ΚΑΠ είναι επίσης, ο περιορισμός της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και είναι ένας στόχος που εάν δεν μεταμορφωθεί σε πράξη,
θα υπάρξει τεράστια μείωση της παραγωγικότητας» εξήγησε ο κ. Οικονόμου.
Επεσήμανε επίσης ότι σήμερα επικρατούν στρεβλώσεις στον τρόπο που δίνονται οι ενισχύσεις, κάτι που θα πρέπει
η χώρα μας να εξετάσει. Και παρατήρησε ότι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις «είναι καθαρά εισοδηματικές ενισχύσεις,
όμως είναι στόχος να δούμε γενικότερα το χαρακτήρα και τις προτεραιότητές μας. Αυτό το κομμάτι πρέπει να το
δούμε με μια δικαιότερη κατανομή».
Κάλεσε επίσης όλους να αναλογιστούν την κρίσιμη συγκυρία καθώς η «νέα κοινή αγροτική πολιτική θα αξιοποιήσει
τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να δώσουμε τα χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας και εξωστρέφειας και για να παίξει
έναν καθοριστικό ρόλο στο μετασχηματισμό της χώρας».

Σπύρος Μάμαλης, Πρόεδρος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. :
Οι προκλήσεις ακόμη μεγαλύτερες για τον αγροτικό κόσμο
Ο Σπύρος Μάμαλης, Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τόνισε ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)
αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για όλα τα κράτη μέλη και αποτέλεσε τη βασική πολιτική
εφαρμογή των προηγούμενων ετών με στόχο να εξασφαλίσει τα εισοδήματα των αγροτών.
«Ο καθορισμός των ιστορικών δικαιωμάτων με αποσύνδεσή τους από επιδοτήσεις, αποτέλεσε αιτία για μείωση της
αξίας της αγροτικής παραγωγής και μείωση της παραγωγικότητας στον αγροτικό τομέα» τόνισε μεταξύ άλλων.
Κατά τον κ. Μάμαλη, η σημερινή πρόκληση είναι μεγαλύτερη, διότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική, στόχο έχει να εντάξει πράσινες πολιτικές και είναι το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλίσει το περιβάλλον. Ο περιβαλλοντικός στόχος απαιτεί συμμόρφωση ως προς τις επιταγές και τους στόχους που θα θέσουν και τα υπόλοιπα
κράτη μέλη και εάν δεν επιτευχθεί, θα έχει επιπτώσεις. Μέχρι σήμερα, όπως σημείωσε ο κ. Μάμαλης, το έλλειμμα
στην παραγωγικότητα και στην αύξηση του εισοδήματος των αγροτών είναι αποτέλεσμα έλλειψης εμπλοκής της
επιστημονικής γνώσης στην αγροτική πολιτική.
«Η νέα ΚΑΠ προβλέπει συστήματα γνώσης που θα παίξουν το ρόλο της συμμόρφωσης στους στόχους. Απαιτεί την
εισαγωγή καινοτομίας για να καλυφθεί το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που θα είναι ακόμη μεγαλύτερο, λόγω
των νέων δεδομένων. Όλα αυτά θα επιδράσουν αρνητικά στην παραγωγικότητα της γεωργίας. Βρισκόμαστε λοιπόν σε κρίσιμο σταυροδρόμι που θα πρέπει να αποφασίσουμε τα μέσα για να πάμε μπροστά» ανέφερε χαρακτηριστικά.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Σταύρος

Αραχωβίτης,

Βουλευτής

Λακωνίας

(ΣΥ.ΡΙΖ.Α.),

πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:
Κίνδυνος η γεωργία να γίνει «ελιτίστικη», που σημαίνει απώλεια εισοδήματος
Ο Σταύρος Αραχωβίτης, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανέφερε ότι η
ΚΑΠ αποτελεί ένα βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο και εξήγησε ότι η καινούργια ΚΑΠ είναι φιλική προς το περιβάλλον και έχει στόχο την προστασία του. Ενσωματώνει δύο στρατηγικές: η μία που έχει ως φιλοσοφία τη διαδικασία «από το αγρόκτημα στο πιάτο», δηλαδή την αγνότητα των προϊόντων με στόχο την προστασία της βιοποικιλότητας. Η δεύτερη στρατηγική θέτει ως στόχο τη μείωση των φυτοφαρμάκων και των ζωϊκών αντιμικροβιακών
ενώ αποτελεί προαπαιτούμενο η αύξηση κατά 25% των βιολογικών καλλιεργειών. «Υπάρχει κίνδυνος απώλειας
της χρηματοδότησης εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι. Όταν από τον αγρότη ξαφνικά ζητούνται περισσότερα, με τη
δαμόκλεια σπάθη των επιπτώσεων, θεωρώ ότι εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Κάνει τη γεωργία πιο «ελιτίστικη». Προχωράει στην παραγωγή περισσότερων προϊόντων με ακριβότερο τρόπο χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση. Υπάρχει άλλη μια διάσταση, που είναι αυτή του εισοδήματος του Ευρωπαίου καταναλωτή, διότι όταν
συρρικνώνεται η αγοραστική δύναμη, έχουμε πρόβλημα με την είσοδο ομοειδών προϊόντων από φθηνότερες χώρες με αντίστοιχο εκτοπισμό ευρωπαϊκών προϊόντων. Το να κάνουμε περισσότερα χωρίς να φροντίζουμε για την
κάλυψη του κενού, υπάρχει κίνδυνος απώλειας γεωργικών εκμεταλλεύσεων» σημείωσε ο κ. Αραχωβίτης. Και ξεκαθάρισε ότι η κατάργηση των λεγόμενων ιστορικών δικαιωμάτων στις ενισχύσεις πρέπει να γίνει άμεσα.
«Έχουμε στρεβλώσεις διότι δικαιώματα έχουν αλλάξει χέρια, χωρίς οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις να έχουν ακολουθήσει και την ίδια πορεία. Έχουν δημιουργηθεί στρεβλώσεις που ξέφυγαν από την αρχική λογική της σύνδεσης με την αγροτική παραγωγή » υπογράμμισε.

Νίκος Ανδρουλάκης, Ευρωβουλευτής (ΚΙΝ.ΑΛ):
Είναι μύθος ότι η χώρα μας υπερχρηματοδοτείται
O Ευρωβουλευτής του ΚΙΝ.ΑΛ. Νίκος Ανδρουλάκης, στην παρέμβασή του ανέφερε
ότι σήμερα στην Ευρώπη και μετά από 45 συναντήσεις, τα πιο πολλά θέματα για
τη νέα ΚΑΠ μένουν ανοικτά. Αποκάλυψε επίσης ότι η ΚΑΠ για ορισμένες χώρες
αποτελεί παρωχημένη πολιτική όμως για την Ελλάδα είναι το 50% των χρημάτων
που έχει προϋπολογιστεί να εισπράξει και βασίζεται σε αυτήν. Για το διάστημα
2021-2027, η Ελλάδα θα λάβει περίπου 38 δις ευρώ και από αυτά, τα 19 δις θα έρθουν μέσω της ΚΑΠ.
«Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια θεσμική αλλαγή του πλαισίου που στόχο είχε την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό, ενισχύοντας την ευελιξία και μεταβαίνοντας από τη λογική των λεπτομερών κανόνων σε αυτή της μέτρησης επιδόσεων για τις καλλιέργειες. Πλέον, τα κράτη μέλη θα είναι εκείνα που θα αποφασίζουν το πού θα επενδύσουν» ανέφερε χαρακτηριστικά. Τόνισε ακόμη ότι γίνονται σκληρές διαπραγματεύσεις στην Ευρώπη για το που θα καταλήξει η κοινή αγροτική πολιτική ενώ πρόσθεσε ότι είναι μύθος ότι οι
Έλληνες αγρότες υπερχρηματοδοτούνται διότι οι επενδύσεις δεν μεταφέρονται στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
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«ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ»
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
Αθανάσιος

Πετρόπουλος,

Πρόε-

δρος Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:
Με το νέο μοντέλο της ΚΑΠ υπάρΑνδρέας Κατσανιώτης,

χει κίνδυνος για το στοίχημα των

Βουλευτής Αχαΐας (ΝΔ):

εξαγωγών

Χωρίς τους γεωργικούς συμβούλους, η

O Πρόεδρος του Παραρτήματος Πελοποννήσου &

γεωργία δεν κάνει βήματα

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε, Αθανάσιος

Ο Βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Ανδρέας Κατσανιώτης

Πετρόπουλος τόνισε ότι η χώρα μας βγήκε από μια

εξήγησε ότι θα πρέπει να αφουγκραστούμε τις προ-

χρηματοπιστωτική κρίση όλη την προηγούμενη

σκλήσεις καθώς το ζητούμενο είναι εάν επιθυμούμε

δεκαετία και παρά την πανδημία το 2020 ήταν η

να διασώσουμε τους αγρότες ή να τους αναπτύξου-

πρώτη χρονιά που είχαμε θετικό ισοζύγιο εξαγω-

με.

γών και εισαγωγών με κέρδος πάνω από 300 εκ.

«Με χαρά άκουσα ότι υπάρχει σύγκλιση για να πά-

Σε σχέση με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ψουν να επιδοτούνται τα ιστορικά δικαιώματα. Μια

ανέφερε ότι «η Ευρώπη εφαρμόζει πολιτικές που

διαδικασία που έχει κλείσει έναν κύκλο. Θα επιμεί-

ευνοούν τις ανεπτυγμένες χώρες. Υποχρεώνει την

νω ότι είχε προχωρήσει από προηγούμενη κυβέρ-

Ελλάδα σε ίδιους περιορισμούς με άλλες χώρες».

νηση η ιστορία των γεωργικών συμβούλων, δηλα-

Τόνισε επίσης ότι «στην Ελλάδα πρέπει να δούμε

δή να έχουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή και

πως θα διαχειριστούμε τη γη και τις χρήσεις της και

είναι ένα κομμάτι που θα δώσει ώθηση στα νέα

να κάνουμε οικονομία στο νερό. Η λογική της νέας

πράγματα. Η πανδημία έδειξε την ανάγκη στήριξης

ΚΑΠ από το αγρόκτημα στο πιάτο οδηγεί σε μια

που πρέπει να έχει η αγροτική παραγωγή. Όμως

ακριβή γεωργία γιατί θα σταματήσει η χρήση προ-

είδαμε ότι μέσα στην πανδημία είχαμε και μια σειρά

στατευτικών προϊόντων και αντιβιοτικών. Πρέπει

από στρεβλώσεις της αγοράς. Και αυτός ήταν και ο

να λάβουμε υπόψη ότι οδηγούμαστε σε μείωση των

λόγος

την

ποσοτήτων παραγωγής. Θα έχουμε ακριβά τρόφιμα

έγκαιρη πληρωμή των αγροτών ώστε ο αγρότης να

και έτσι θα μειωθούν οι εξαγωγές». Εξήγησε ακόμη

μπορεί να παίρνει τα χρήματά του στην ώρα του»

ότι για να κάνουμε αυτές τις πολιτικές, θα πρέπει

ανέφερε ο κ. Κατσανιώτης. Σημείωσε επίσης ότι

στρέψουμε τη γεωργία σε άλλες κατευθύνσεις. Και

χωρίς γεωργικούς συμβούλους δεν θα μπορέσουμε

σε αυτό το μοντέλο γεωργίας συμπεριλαμβάνεται

να πάμε στο επόμενο μοντέλο ανάπτυξης. Ενώ σε

το μοντέλο ψηφιακής γεωργίας, την ώρα που σή-

σχέση με το περιβάλλον και την κατεύθυνση που

μερα οι περισσότεροι Γεωπόνοι δεν δίνουν συμβου-

δίνει η Ευρώπη, υπάρχει πιθανότητα να φθάσουμε

λές για την παραγωγή, αλλά μοιράζουν επιδοτή-

που

ακολουθήθηκαν

στο σημείο να προσμετράει

πολιτικές

για

σημαντικά στην επιβά-

σεις.

ρυνση του περιβάλλοντος, ο τρόπος που θα μεταφερθεί το προϊόν και η απόσταση από το σημείο

«Πρέπει να δείξουμε στους αγρότες μας καλές πρα-

παραγωγής.

κτικές και να τους ενισχύσουμε με γεωργικές συμβουλές» κατέληξε.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠεΣΠΚΑ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Παραρτήματος στην 1η/2021 Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα Γνωμοδότηση για το
«Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)».
Κατά την τοποθέτησή του ανέφερε τα κάτωθι:
Διαβάζοντας προσεκτικά το σύνολο των εγγράφων που μας στάλθηκαν και σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των
εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις εκδηλώσεις διαβούλευσης, Καθηγητών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Σκούρα,
κ. Κατσέλη και κ. Δεπούντη, των Γεωπόνων κας. Μαρίας Μποτσέτου, κ . Βαγγέλη Γατσέλη, κ. Γεώργιου Μικαίογλου και της Γεωλόγου κας. Μαριλέτας Κυριακοπούλου,
μπορώ να εκφράσω την άποψη πως η μελέτη είναι ικανοποιητικά αναπτυγμένη.
Ο Καθηγητής Ιχθυολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Κατσέλης, ως εκπρόσωπός μας στη συνάντηση της
Αιτ/νίας κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούσαν στον τομέα της αλιείας και συγκεκριμένα προτάσεις
για τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου. Με χαρά διαπιστώσαμε ότι στο Παράρτημα 3 της μελέτης, οι περισσότερες παρατηρήσεις μας υιοθετήθηκαν από τους μελετητές:
Σε αυτές τις προτάσεις:
Προτάθηκε η αλιεία της λιμνοθάλασσας να μεταφερθεί στον τομέα της βιοποικιλότητας–οικοσυστημάτων, δεδομένου ότι σχετίζεται με τη λειτουργία της λιμνοθάλασσας.
Προτάθηκε, το Μέτρο 3.3.1 που σχετίζεται με την παρακολούθηση των χωροκατακτητικών ειδών, να αναφέρεται και στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Απάντηση θετική……………………………………………………………………..
Ολόκληρη η τοποθέτηση του Προέδρου του Παραρτήματος Πελοποννήσου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θανάση Πετρόπουλου
βρίσκεται αναρτημένη στο https://geotee.gr/ShowArticle.aspx?CatID=1&RefID=24015

ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ 2021-2027
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 16:00 με θέμα Διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
Ολόκληρη η τοποθέτηση του Προέδρου του Παραρτήματος Πελοποννήσου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θανάση Πετρόπουλου
βρίσκεται αναρτημένη https://geotee.gr/ShowArticle.aspx?CatID=1&RefID=23996

ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
Οι Κτηνίατροι της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ.κ. Νίκος Νιφόρας και Γεώργιος Χατζηπανταζής συμμετείχαν σε διαδικτυακή σύσκεψη των Κτηνιάτρων
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών των Παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00 με σκοπό την κατάθεση απόψεων και παρατηρήσεων
για το υπό διαβούλευση Σχ/Ν για την ευζωΐα των ζώων συντροφιάς.

ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΜΠΕ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2021-2025
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχε ως εκπρόσωπος του Παραρτήματος στην 2η/2021 Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 16:00 μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα Παροχή γνώμης για τη
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025.
Ολόκληρη η τοποθέτηση του Προέδρου του Παραρτήματος Πελοποννήσου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Θανάση Πετρόπουλου
με τις παρατηρήσεις επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), ανά εδάφιο και σελίδα,
βρίσκεται αναρτημένη https://geotee.gr/ShowArticle.aspx?CatID=1&RefID=24013
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατόπιν σχετικών προσκλήσεων,
όρισε εκπροσώπους στις κάτωθι Επιτροπές:



Επιτροπή Ισότητας Δήμου Πατρέων
Εκπρόσωπος: Μάρθα Λιαρομμάτη, Γεωπόνος



Επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων Π.Ε. Κορινθίας
Εκπρόσωπος: Αθανάσιος Περαχωρίτης, Γεωπόνος
Αναπληρωματικός: Μαργαρίτα Δήμα, Γεωπόνος

7ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ELITE
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 / ΩΡΑ 18:30
& ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 / ΩΡΑ 11:00
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/06
18:30 Έναρξη του Φεστιβάλ από τον Πρόεδρο του Α.Σ.
Καλαμάτας Μιχάλη Αντωνόπουλο
18:45

Χαιρετισμοί

19:00 Δημόπουλος Βασίλης, Διευθυντής Εργαστηρίου Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας, Αναπληρωτής
Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, «Διαγωνισμός Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου
του KALAMATA OLIVE OIL AWARDS 2021 από το αναγνωρισμένο πάνελ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»
19:15 Απονομή βραβείων
19:45 Παύλος Νησιανάκης, DVM, Χημικός MSc, Επιστημονικός Υπεύθυνος Χημικού Εργαστηρίου στα Αναλυτικά
Εργαστήρια Αθηνών ΑΕ., «Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά σε ελιές και
ελαιόλαδα στην Ελλάδα»
20:00 Κωνσταντίνος Τσορώνης, Χημικός MSc, γευσιγνώστης, «Ελαιοτουρισμός, μια εναλλακτική εμπειρία
τουρισμού»
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/06
11:00 Γιώργος Καζαντζίδης, Senior Project Manager of Hellenic Instruments, «Παρουσίαση συσκευής, ταχείας και αξιόπιστης ανίχνευσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πλαστικοποιητών
στο ελαιόλαδο»
11:30 Δρ. Βασίλειος Στουρνάρας, Επίκουρος Καθηγητής 'Δενδροκομίας' στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, «Δράσεις και έως σήμερα αποτελέσματα του έργου 'SUSTAINOLIVE' - Καινοτόμες
προσεγγίσεις για την προώθηση της αειφορίας των ελαιώνων στη Μεσόγειο»
12:00 Γεώργιος Κωστελένος, Γεωπόνος(ΦΠ), φυτωριούχος, ερευνητής & συγγραφέας, «Η ελληνική ελαιοκομία από το 4.000 π.Χ. μέχρι τις ημέρες μας»
12:30 Κουτέλας Μενελεος , Χημικός-Πρόεδρος εξαγωγικού τμήματος Επιμελητηρίου Μεσσηνίας
«Ιστορική αναδρομή στην ελαιοκαλλιέργεια της ελιάς και του ελαιολάδου κατά τον 19 ο αιώνα»
12:45 Δημήτρης Δήμου, Γεωπόνος - Ιολόγος Φυτών (MSc), τ. Δ/ντής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Αργολίδας, «Xyllela fastidiosa (Ξυλλέλα): Το βακτήριο που καταστρέφει τις ελιές στη
Νότιο Ιταλία, εφιάλτης για τους ελαιώνες και την οικονομία της χώρας»
Γευσιγνωσία ελαιολάδων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ποιότητας KALAMATA OLIVE OIL AWARD 2021
Θα ακολουθήσει ελαφρύ γεύμα με τοπικά εδέσματα και γευσιγνωσία των διαγωνιζόμενων ελαιολάδων.
Στο Φεστιβάλ θα τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας. Λόγω των συνθηκών οι προσκλήσεις θα
είναι περιορισμένες και ονομαστικές. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν να δηλώσουν συμμετοχή
στα τηλέφωνα 2721024590-6944144295.
Οι εργασίες του Φεστιβάλ θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μαs www.kalamata-olivefestival.gr.
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ΠΟΙΚΙΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΥΖΩΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΡΓΟΣ"
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο κατέθεσε στο Υπουργείο Εσωτερικών τις σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις του,
στα πλαίσια της διαβούλευσης επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα "ΑΡΓΟΣ"».

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ
Με στόχο την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων και την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης σημείων
υδροληψίας, το Επιμελητήριο, με έγγραφό του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζει ότι είναι
απαραίτητη η δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης Σημείων Υδροληψίας.

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΥΨΕΙ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με παρέμβασή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζει την ανάγκη τήρησης της
νομιμότητας αλλά και προστασίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Δασολόγων, επί θεμάτων που έχουν ανακύψει πρόσφατα με αφορμή τις αναρτήσεις Δασικών Χαρτών.

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Στα πλαίσια της διαβούλευσης επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής υποΜέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», το Επιμελητήριο απέστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τις
σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις του.

Κ.Υ.Α. ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. ΓΔΟΥ 504/28-5-2021 (ΦΕΚ 2236/Β’): ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2236/Β’/29-5-2021) η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ.
ΓΔΟΥ 504/28-5-2021 «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη
μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020».

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
Οριστικοί πίνακες Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων της με αριθμό 1/2021 Πρόσκλησης για τους υποψήφιους ωφελούμενους της Πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων στον
Κλάδο Διαχείρισης Αγροτικών Αποβλήτων και στην Υγιεινή, Ασφάλεια και Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων» με κωδικό
ΟΠΣ 5003068

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΩΣ INTEGRATED MASTER ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ενημερώνει τα μέλη του ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
(ΦΕΚ 1711/Β’/26-4-2021) η υπ’ αριθ. 45641/Ζ1/20-4-2021 Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας, το πτυχίο που
απονέμει το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζεται ως ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ
Το Τμήμα Επιφανειακών & Υπόγειων Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι οι προδιαγραφές για τις υδρογεωλογικές μελέτες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα των Σχεδίων
Διαχείρισης ΛΑΠ, όπου υπήρχαν ήδη αναρτημένες οι Γενικές Προδιαγραφές Ειδικών Υδρογεωλογικών Μελετών
(Εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης ΛΑΠ – 1η Αναθεώρηση – wfdver.ypeka.gr και Μεθοδολογίες Αναθεώρησης –
wfdver.ypeka.gr), από το τμήμα Επιφανειακών & Υπογείων Υδάτων, της Δ/νσης Προστασίας & Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος, της Γενικής Δ/νσης Υδάτων του ΥΠΕΝ.

ΓΕΩΤΕΕ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ενημέρωση για την δυνατότητα πραγματοποίησης όλων των συναλλαγών σας με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ηλεκτρονικά και
από απόσταση.

