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Πρόγραμμα: Κατάρτιση και Πιστοποίηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο Διαχείρισης Αγροτικών Αποβλήτων και στην Υγιεινή, Ασφάλεια και Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων
Παράταση προθεσμίας στο πρόγραμμα
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ανακοίνωσε την παράταση προθεσμίας
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο Διαχείρισης Αγροτικών Αποβλήτων και
στην Υγιεινή, Ασφάλεια και Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων»
μέχρι την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.
Εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος σε
Αλεξανδρούπολη, Λάρισα & Αθήνα
Εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το Σχέδιο Νόμου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,
κ. Σπ. Μάμαλης συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου
της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο επεξεργασίας και
εξέτασης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις». Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι το Νομοσχέδιο κινείται σε
θετική κατεύθυνση γιατί προσπαθεί να θεραπεύσει χρόνια
ζητήματα χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν
προβλήματα σε αυτό. Ο κ. Μάμαλης ενστερνίστηκε τις ανησυχίες που εξέφρασε ο Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ για τα τέσσερα πρώτα άρθρα, ενώ παράλληλα έθεσε το ερώτημα της

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.

για την «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο Διαχείρισης Αγροτικών Αποβλήτων και στην Υγιεινή, Ασφάλεια και Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων» θα πραγματοποιηθεί:
• στην Αλεξανδρούπολη, την Τρίτη 25 Αυγούστου
2020 και ώρα 19.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Επιμελητηρίου Έβρου, Λ. Δημοκρατίας 307, 2ος όροφος.
• στη Λάρισα, την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 και ώρα
19.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Καψούρη 4.
• στην Αθήνα, την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και
ώρα 19.30 στο ξενοδοχείο Golden Age, Μιχαλακοπούλου 57.
ύπαρξης των αδειοδοτήσεων γεωτεχνικού ενδιαφέροντος,
σχετικές με το Υπ.Α.Α.Τ. και τις υπηρεσίες του, σε νόμο του
Υπουργείου Ανάπτυξης. Τέλος, αντιτάχθηκε στην απόσυρση του άρθρου 8 για τα καταφύγια αδέσποτων ζώων τονίζοντας ότι το εν λόγω θέμα απαιτεί συνολική διευθέτηση
της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. Αναλυτικότερα, τις
τοποθετήσεις του Προέδρου του Επιμελητηρίου επί συγκεκριμένων άρθρων του Σχεδίου Νόμου μπορείτε να δείτε
στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.
Παρατηρήσεις και Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου
«Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο της
δημόσιας διαβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας»
απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κ. Κωστή Χατζηδάκη, τις απόψεις και τις προτάσεις του.

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. 2-3)
Νομοθεσία (σελ.4-7)
Ευρώπη (σελ. 7)
Διαβούλευση (σελ. 8)
Μεταπτυχιακά (σελ. 9)
Επιμόρφωση (σελ.10)
Φορείς (σελ.10)
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων (σελ. 10)
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Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
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Μεταξύ άλλων το Επιμελητήριο θεωρεί θετική την πρόβλεψη του άρθρου 76 για τη σύσταση από το Υ.Π.ΕΝ. του
Ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών
Χωρικών Μελετών (ΜΑΧΜ), γιατί θα συμβάλλει προς την
κατεύθυνση της απλούστευσης και επιτάχυνσης της διαδικασίας κατάρτισης, αναθεώρησης και τροποποίησης των
χωροταξικών και πολεοδομικών σχεδίων κάθε επιπέδου,
καθώς και τη διασαφήνιση των μεταξύ τους σχέσεων. Αναλυτικότερα, τις απόψεις και τις προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί
του ως άνω Σχεδίου Νόμου μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
Παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τις αναθέσεις των Γεωτεχνικών Εκπαιδευτικών και τα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου και Λυκείου
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εξέφρασε εγγράφως προς την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.
Σοφία Ζαχαράκη την αντίθεσή του με τη χορήγηση της Β΄
ανάθεσης του μαθήματος «Γεωλογία – Γεωγραφία» στους
εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ80 Οικονομίας και ζήτησε
την άμεση τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Παράλληλα, ζήτησε την επαναφορά όλων των
αναθέσεων που είχαν μέχρι το 2018 οι Γεωπόνοι και οι
Δασολόγοι στα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και την
επαναφορά του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» στα ΓΕ.Λ., αλλά και της διδακτικής ώρας
του μαθήματος «Γεωλογία – Γεωγραφία» που περικόπηκε
από το ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυμνασίων το 2016. Για

περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική
επιστολή του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.
Κυκλοφόρησε το Επιστημονικό Περιοδικό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»
Κυκλοφόρησε το τεύχος 1/2020 του Επιστημονικού Περιοδικού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» του
Επιμελητηρίου (Τόμος 29 Σειρά VI) και περιλαμβάνει συνολικά τέσσερεις ερευνητικές εργασίες, δύο δασολογικές και
δύο γεωπονικές. Το Περιοδικό είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (https://www.geotee.gr/ΕκδόσειςΕκδηλώσεις/Περιοδικές Εκδόσεις/Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα). To τεύχος 1/2020 μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.
Έξι 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 έξι (6) υποτροφίες όπου η κάθε υποτροφία αφορά 40% μείωση των
αρχικών διδάκτρων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου
ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφάσισε τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το περιαστικό
δάσος της Θεσσαλονίκης Σέιχ – Σου. Σκοπός της Ομάδας
Εργασίας είναι η διερεύνηση και η σύνταξη έκθεσης – πορίσματος για την αντιμετώπιση του ξυλοφάγου σκαθαριού
των πεύκων, η κατάθεση προτάσεων ανάπλασης του δά-

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.).
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σους του Σέιχ Σου, καθώς και πρόληψης και καταστολής
των φυσικών κινδύνων. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος
ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

To Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επι-

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.).

Τεύχος 43

στολή του προς τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας επισήμανε την αναγκαιότητα των Σχεδίων
Βελτίωσης στην Αγροτική Οικονομία. Στην επιστολή του,
το Παράρτημα τόνισε ότι ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα περάσει μέσα από τα Σχέδια
Βελτίωσης θα τονώσει και άλλους τομείς της ελληνικής
οικονομίας που συνδέονται με αυτό και κυρίως με μικρές
βιοτεχνίες – βιομηχανίες διάσπαρτες μέσα στην ελληνική
ύπαιθρο, οι οποίες με τη σειρά τους θα ενισχύσουν τις τοπικές οικονομίες. Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε το σχετικό
έγγραφο του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

• Το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας κυκλοφόρησε το 9ο τεύχος της Ενημέρωσης Δραστηριοτήτων του, το οποίο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
• Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις 8 Ιουλίου συζήτησε με τους
Γεωπονικούς Συλλόγους της περιφέρειάς του για τις
επιπτώσεις του COVID-19 στην πρωτογενή παραγωγή
μέσω τηλεδιάσκεψης. Παράλληλα, συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου
με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης του Δήμου Αγρινίου και αντικείμενο τα οξυμένα προβλήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων, τα
οποία επιδεινώθηκαν μετά την εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοϊού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τα σχετικά Δελτία Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ και ΕΔΩ, αντίστοιχα.
• Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχε στον διάλογο των υποψήφιων Πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πατρών με τους
τοπικούς φορείς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στο πλαίσιο της αναμονής της πρόσκλησης για το νέο
Υπομέτρο 5.1., το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στο Υπ.Α.Α.Τ. τις προτάσεις του για τη
στοχευμένη αναθεώρηση στοιχείων βάσει της πρόσκλησης
του προηγούμενου Υπομέτρου 5.1. Συγκεκριμένα, το Παράρτημα θεωρεί σκόπιμο με το νέο Υπομέτρο 5.1 να επιτρέπεται η επένδυση για ενεργητική προστασία σε νεαρούς
αμπελώνες λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς αναμπελώσεις, να αυξηθούν τα τετραγωνικά μέτρα για αντιχαλαζικό
δίχτυ και για αντιβροχική μεμβράνη, να αυξηθεί το ποσό
της επιδότησης σε νέα υποστύλωση αμπελώνα, καθώς και
η βεβαίωση αρμόδιου Τεχνικού για τη νέα υποστύλωση
αμπελώνα να αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής και όχι
αίτησης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε

Παραρτήματα

το σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δελτίο Τύπου εξέδωσε το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
καλώντας την πολιτική ηγεσία της χώρας να επανεξετάσει
τον Νόμο 4685/2020 γιατί η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/
ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (ΦΕΚ 2773/Β/08-07-2020)
«Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της
διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 8 του Ν.
4685/2020» δικαιώνει την άποψη του Παραρτήματος ότι
οι νέοι νόμοι και αποφάσεις θα οδηγήσουν στην μη ανάρτηση των δασικών χαρτών. Αναλυτικότερα, μπορείτε να
δείτε το Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• Με έγγραφό του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας
ζήτησε να συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου «Απλούστευση πλαισίου άσκησης οικονομικών
δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατάξεις», διάταξη που θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα που συναντούν
κάποιοι αιτούντες άδεια ίδρυσης ενδιαιτήματος (καταφυγίου) μικρών ζώων (συντροφιάς), καθώς από το ΠΔ
463/1978 προκύπτει η αναγκαιότητα ύπαρξης κτιρίου
προκειμένου να εκδοθεί η άδεια ίδρυσης ενδιαιτήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική επιστολή του Παραρτήματος ΕΔΩ.
• Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σε συνέχεια της μελετητικής του εργασίας για την ομαλή κοινωνικό – οικονομική μετάβαση
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνιτική περίοδο, μετά από εκτενείς και σε βάθος συζητήσεις
κατέληξε σε μία σειρά συμπερασμάτων τα οποία γνωστοποίησε στον Συντονιστή και την Ομάδα Συμβούλων
του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ),
στους Βουλευτές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής
Μακεδονίας, στην Περιφέρεια και τους Δήμους της
Δυτικής Μακεδονίας, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις,
στα Επιμελητήρια, στις Αναπτυξιακές Εταιρείες, καθώς
και σε ακαδημαϊκούς – ερευνητικούς φορείς της περιοχής του. Μεταξύ άλλων, στα συμπεράσματά του τονίζεται ότι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για την αλλαγή
του παραγωγικού μοντέλου είναι η στενή συνεργασία
των τοπικών αρχών με την κεντρική εξουσία, ενώ είναι
επιβεβλημένη η εφαρμογή μιας ολιστικής στρατηγικής
ανάπτυξης. Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε τα συμπεράσματα του Παραρτήματος ΕΔΩ.
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Κ.Υ.Α. 5359/10-08-2020: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή, ΦΕΚ 3374/Β/12-08-2020.
• Κ.Υ.Α. 5358/10-08-2020: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωνσταντίνο Σκρέκα, ΦΕΚ 3374/Β/12-08-2020.
• Κ.Υ.Α. 113/221330/07-08-2020: Χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων στον τομέα της παραγωγής σπαραγγιών
και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με
βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020
C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), ΦΕΚ 3343/
Β/10-08-2020.
• Κ.Υ.Α. 114/221359/07-08-2020: Χορήγηση κρατικών
οικονομικών ενισχύσεων στους παραγωγούς πωλητές
λαϊκών αγορών της χώρας και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της
Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ
3343/Β/10-08-2020.
• Κ.Υ.Α. 4107/31-07-2020: 3η τροποποίηση της υπ’ αρ.
13215/30-11-2017 υπουργικής απόφασης «Πλαίσιο
υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020, για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα και λοιπές
διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων» (B
4285), ΦΕΚ 3312/Β/07-08-2020.
• Κ.Υ.Α. 1777/211994/31-07-2020: Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή
κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου
της χώρας, (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος,
εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής
των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το
έτος 2020, ΦΕΚ 3309/Β/07-08-2020.
• Κ.Υ.Α. 7922/Υ1/05-08-2020: Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία
Ζαχαράκη, ΦΕΚ 3298/Β/06-08-2020.
Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικών
συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

• Κ.Υ.Α. 7921/Υ1/05-08-2020: Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο
Διγαλάκη, ΦΕΚ 3297/Β/06-08-2020.
• Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/77267/7637/06-08-2020: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά, ΦΕΚ 3296/Β/06-08-2020.
• Υ.Α. 79679/ 27-07-2020: Τροποποίηση των ποσοστών
δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020, ΦΕΚ 3290/Β/0608-2020.
• Υ.Α. 80668/29-09-2020: Τεχνική προσαρμογή των ποσοστών δέσμευσης πόρων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία», «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη», «Ανατολική Μακεδονία Θράκη», «Θεσσαλία», «Ήπειρος», «Δυτική Ελλάδα», «Δυτική
Μακεδονία», «Στερεά Ελλάδα», «Πελοπόννησος», «Ιόνια
Νησιά», «Βόρειο Αιγαίο», «Κρήτη», «Αττική», «Νότιο Αιγαίο», «Τεχνική Βοήθεια», ΦΕΚ 3289/Β/06-08-2020.
• Κ.Υ.Α. 2113/214456/03-08-2020: Τροποποίηση της
υπ’ αρ. 1723/179088/3.7.2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός
των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται
στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/592» (Β 2764), ΦΕΚ 3233/Β/04-082020.
• Κ.Υ.Α. 891/211496/30-07-2020: Τροποποίηση της υπ’
αρ. 1387/231285/17.09.2019 κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 347, 20.12.2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής
(EEL 190, 15.7.2016, σ.23), σχετικά με το ειδικό μέτρο
στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη για την προγραμματική περίοδο 2019-2023 (Β 3838), ΦΕΚ 3231/
Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε
στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμμένα μέλη του, μέχρι και τον Ιούλιο του 2018
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικών συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσω του συστήματος E-POS
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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Β/04-08-2020.
• Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/65985/770/08-07-2020: Σύσταση
και Συγκρότηση της Επιτελικής Επιτροπής Συντονισμού
και Παρακολούθησης της εκπόνησης του νέου Ειδικού
Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, ΦΕΚ 3148/
Β/30-07-2020.
• Απόφαση Γ.Γ. Α.Π.&Δ.Π. Υπ.Α.Α.Τ./3646/13-07-2020:
10η Τροποποίηση της υπ΄αρ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή
προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη
για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση
4.1.1. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην
ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3
«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση
ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» (Β
4543), ΦΕΚ 3141/Β/30-07-2020.
• Υ.Α. 1358/193758/15-07-2020: Διαπίστωση σύστασης
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 39
του Ν. 4622/2019 (A 133), και πρόβλεψη νέας αρμοδιότητας, ΦΕΚ 3044/Β/22-07-2020.
• Κ.Υ.Α. 1893/193770/15-07-2020: Τροποποίηση της
υπ’ αρ. 1723/179088/3-7-2020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός
των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται
στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν
(ΕΕ) 2020/592» (Β 2764), ΦΕΚ 2950/Β/17-07-2020.
• Κ.Υ.Α. 782/181320/06-07-2020: Τροποποίηση της υπ’
αρ. 491/62337/27.3.2019 απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για
την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ
L 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 προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για την προγραμματική περίοδο 2019-2023 (Β 1549)», ΦΕΚ 2936/Β/17-07-2020.
• Κ.Υ.Α. 1869/191097/14-07-2020: Τροποποίηση της
υπ΄αρ. 1723/179088/3-7-2020 απόφασης «Καθορισμός
των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται
στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν.
(ΕΕ) 2020/592 (Β 2764), ΦΕΚ 2883/Β/16-07-2020.
• Κ.Υ.Α. Δ11/οικ.28711/1021/13-07-2020: Καθορισμός
της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής

•

•

•

•

•

•

•

ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, ΦΕΚ 2882/Β/16-07-2020.
Υ.Α. 73534/13-07-2020: Τροποποίηση της υπ΄ αρ.
40597- 22/04/2020 απόφασης σύστασης και συγκρότησης επιτροπής στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του
θεσμικού πλαισίου, το οποίο διέπει τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών (Β 1686), ΦΕΚ
2861/Β/14-07-2020.
Κ.Υ.Α. 279/176945/02-07-2020: Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής
της δράσης 1.2 «Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας –
Melinet», στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των
συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της
μελισσοκομίας 2020-2022. Καθορισμός του ποσού επιχορήγησης για το έτος 2020, ΦΕΚ 2839/Β/13-07-2020.
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03-07-2020: Καθορισμός
των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας
για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των
δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του Ν. 4685/2020 (Α
92), ΦΕΚ 2773/Β/08-07-2020.
Κ.Υ.Α. 1723/179088/03-07-2020: Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης που πραγματοποιείται στο
πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ)
2020/592, ΦΕΚ 2764/Β/07-07-2020.
Κ.Υ.Α. 1683/174338/30-06-2020: Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΕ) υπ΄ αρ.
2016/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΕ ) υπ΄ αρ. 2016/1240
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την ιδιωτική αποθεματοποίηση ζωικών προϊόντων, ΦΕΚ
2762/Β/07-07-2020.
Κ.Υ.Α. 845/174099/30-06-2020: Τροποποίηση της υπ΄
αρ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Διαδικασία υποβολής
της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής,
σε εφαρμογή του Ν. 3877/2010 (Α 160), τρόπου καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και
Ασφαλιστική Ενημερότητα (Β 1239), ΦΕΚ 2725/Β/0307-2020.
Κ.Υ.Α. 3218/25-06-2020: 3η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 13214/30-11-2017 (Β 4268): Πλαίσιο
υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων, ΦΕΚ 2723/Β/03-072020.
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• Κ.Υ.Α. 94/165904/23-06-2020: Χορήγηση ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της Αλιείας στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
717/2014 της Επιτροπής (EEL 190/45, 28.06.2014),
ΦΕΚ 2648/Β/30-06-2020.
• Κ.Υ.Α. 1600/163029/22-06-2020: Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή
του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο
47 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄ αρ. 1308/2013 για την περίοδο 2019-2020, ΦΕΚ 2594/Β/26-06-2020.
• Κ.Υ.Α. 1314/127161/15-06-2020: Τροποποίηση της υπ΄
αρ. 1771/149520/21-06-2019 κοινής απόφασης του
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ΄
αρ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023» για τις αιτήσεις που αφορούν την περίοδο 2019-2020 λόγω των
ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί εξαιτίας της
πανδημίας του COVID-19, ΦΕΚ 2591/Β/26-06-2020.
• Κ.Υ.Α. 1495/149106/05-06-2020: Τροποποίηση λόγω
έκτακτων συνθηκών που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού COVID – 19 (α) της υπ΄ αρ.
1536/118137/24-05-2019 υπουργικής απόφασης σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης και μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην
Ελλάδα – Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» (Β 2096), (β) της διάρκειας ισχύος των αδειών αμπελοφυτεύσεων που λήγουν το 2020
και (γ) της υπ΄ αρ. 866/86629/2020 υπουργικής απόφασης σχετικά με την παράταση υποβολής αίτησης για
άδεια νέας φύτευσης κατά το έτος 2020 (Β 1422), ΦΕΚ
2553/Β/26-06-2020.
• Κ.Υ.Α. 225/152435/11-06-2020: Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής
της δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και
των άλλων προϊόντων της κυψέλης», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020-2022, ΦΕΚ 2532/Β/24-06-2020.
• Κ.Υ.Α. 226/152466/11-06-2020: Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής

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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της δράσης 4.1 «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης», στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της
μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022, ΦΕΚ
2531/Β/24-06-2020.
• Κ.Υ.Α. 1459/152473/11-06-2020: Εφαρμογή προγράμματος στοχευμένης επιτήρησης και έγκαιρης ανίχνευσης του μικρού σκαθαριού της κυψέλης για την υλοποίηση της δράσης 2.1 «Εχθροί και Ασθένειες Μελισσών»
στο πλαίσιο του προγράμματος για τη βελτίωση των
συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της
μελισσοκομίας, ΦΕΚ 2530/Β/24-06-2020.
• Υ.Α. Κ1/4929/16-06-2020: Κριτήρια και διαδικασία επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του Ν. 4186/2013 (Α 193), ΦΕΚ
2491/Β/23-06-2020.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
• Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/884 της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2020 σχετικά με παρέκκλιση για
το έτος 2020, από τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό
(ΕΕ) 2017/891 όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών και από τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ)
2016/1149 όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, λόγω
της πανδημίας COVID-19, EEL 205 (1-8)/29.06.2020.
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/975 της Επιτροπής
της 6ης Ιουλίου 2020 για την έγκριση των συμφωνιών
και των αποφάσεων σχετικά με μέτρα σταθεροποίησης
της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα, EEL 215 (1316)/07.07.2020.
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/977 της Επιτροπής
της 7ης Ιουλίου 2020 για παρέκκλιση από τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και (ΕΚ) αριθ. 1235/2008
όσον αφορά τους ελέγχους για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων λόγω της πανδημίας COVID-19, EEL
217 (1-4)/08.07.2020.
• Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/990 της
Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2020 για τη συμπλήρωση
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά απαιτήσεις
υγείας των ζώων και πιστοποίησης για τις μετακινή-

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

σεις υδρόβιων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης από υδρόβια ζώα εντός της Ένωσης, EEL 221 (4263)/10.07.2020.
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/999 της Επιτροπής
της 9ης Ιουλίου 2020 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την
έγκριση των εγκαταστάσεων ζωικού αναπαραγωγικού
υλικού και την ιχνηλασιμότητα του ζωικού αναπαραγωγικού υλικού βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και ιπποειδών, EEL 221 (99-104)/10.07.2020.
• Απόφαση (ΕΕ) 2020/1089 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2020 για τη σύσταση εξεταστικής
επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την
εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης σε σχέση με την

προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός
Ένωσης, και τον καθορισμό αρμοδιοτήτων, της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της, EEL
239 I (1-4)/24.07.2020.
• Εκτελεστικός Κανονισμός (EE) 2020/1191 της Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2020 σχετικά με τη θέσπιση
μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς στην Ένωση του ιού της καστανής ρυτίδωσης
των καρπών τομάτας (ToBRFV) και την κατάργηση της
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1615, EEL 262 (613)/12.08.2020.
• Εκτελεστικός Κανονισμός (EE) 2020/1201 της Επιτροπής της 14ης Αυγούστου 2020 σχετικά με την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης του οργανισμού
Xylella fastidiosa (Wells et al.) στην Ένωση, EEL 269 (2
-39)/17.08.2020.

ΕΥΡΩΠΗ
• Στις 11 Αυγούστου 2020 η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα
στηρίξει 23 ερευνητικά έργα με 128 εκατ. ευρώ για την
αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Στις 27 Ιουλίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θεματικές
εταιρικές σχέσεις, οι οποίες θα διαχειριστούν διαπεριφερειακά καινοτόμα έργα με τα οποία θα στηριχθεί η αντίδραση στην πανδημία του κορωνοϊού και η ανάκαμψη
ύστερα από αυτήν. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι ανοικτή μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2020. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Στις 21 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης και το
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 20212027. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Στις 20 Ιουλίου 2020 πραγματοποιήθηκε η τακτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μ. Βορίδης. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
• Στις 9 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 24
νέα «ευρωπαϊκά πανεπιστήμια». Τα «ευρωπαϊκά πανεπιστήμια» αποτελούν διακρατικές συμμαχίες ιδρυμάτων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την ΕΕ που ενώνουν
τις δυνάμεις τους προς όφελος των σπουδαστών, των
εκπαιδευτικών και των κοινωνιών. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Στις 7 Ιουλίου η Επιτροπή ενέκρινε πρόσθετη δέσμη

•

•
•

•

έκτακτων μέτρων για τη στήριξη του αμπελοοινικού τομέα λόγω της κρίσης του κορωνοϊού και των συνεπειών της στον τομέα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
ΕΔΩ.
Στις 3 Ιουλίου η Επιτροπή εγκαινίασε την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου
Καινοτομίας, ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως προγράμματα για την επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που χρηματοδοτείται από τα έσοδα του πλειστηριασμού των δικαιωμάτων των εκπομπών από το σύστημα εμπορίας
δικαιωμάτων της ΕΕ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
λήγει στις 29 Οκτωβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου των κρατών μελών. Τις κυριότερες αποφάσεις μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
Στις 30 Ιουνίου το Συμβούλιο κατέληξε σε κοινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξη των
ευρωπαίων γεωργών στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου έως το τέλος του 2022, που θα αρχίσει να
ισχύει η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Στις 29 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρίτη
τροποποίηση για να επεκτείνει την εμβέλεια του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις που είχε
εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020 προκειμένου να στηρίξει
την οικονομία εν μέσω έξαρσης του κορωνοϊού. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Ελλάδα
• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια
ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..
• Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο
Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας», μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου
2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Ευρώπη
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2021 στο πλαίσιο της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Παρατηρήσεις μπορούν
να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση δέσμη μέτρων νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν
μέχρι την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
την αξιολόγηση της πολιτικής της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων. Παρατηρήσεις μπορούν
να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου
2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει Λευκή Βίβλο σχετικά με
τις ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά και συγκεντρώνει
παρατηρήσεις από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς

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

Προνομιακή τιμή για τη χρήση τράπεζας νομικών πληροφοριών (NOMOS) από τα μέλη του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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σχετικά με τις επιλογές που παρατίθενται σε αυτήν. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
το σχέδιο των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού
χαρακτήρα. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
τον αντίκτυπο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής στη βιοποικιλότητα, στο έδαφος και στα ύδατα. Παρατηρήσεις
μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
τις επιπτώσεις της ΚΑΠ στους υδατικούς πόρους. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τις επιπτώσεις της ΚΑΠ στη βιώσιμη διαχείριση του
εδάφους. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι
την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις
ιχθυοκαλλιέργειες στην ΕΕ (υδατοκαλλιέργεια). Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 27
Οκτωβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
ΕΔΩ.

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

Συνοπτικός – Πρακτικός Οδηγός Φορολογικής Δήλωσης
έτους 2020, προς διευκόλυνση των γεωτεχνικών κατά τη
συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• Το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και
Κλιματική Αλλαγή» για το ακαδημαϊκό έτος 20202021, μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία» για το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μέχρι την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τη Δευτέρα
21 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
• Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα
για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τρόφιμα, Διατροφή και
Υγεία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μέχρι την
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα
για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία
Τροφίμων» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μέχρι
την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί

τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα
για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων: i. Γαλακτοκομία, ii. Οινολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μέχρι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Τα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Ανθρώπου και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την
παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,
μέχρι τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
• Το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την
παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια»
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για
την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γεωχωρικές Τεχνολογίες»
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μέχρι την Κυριακή,
13 Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες
δείτε ΕΔΩ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
• Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν
υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλιματική
κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μέχρι την
Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020. 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 Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
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Επιμόρφωση/ Φορείς

Τεύχος 43

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
• Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ανακοίνωσε την έναρξη του Ετήσιου Προγράμματος
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το έτος 2020 - 2021. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας www.aspete.gr μέχρι την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ.
• Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών και το Εργαστήριο Τεχνολογίας Αρωματικών, Φαρμακευτικών Φυτών και Αροτριαίων Καλλιεργειών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 30 ωρών με τίτλο «Αρωματικά – Φαρμακευτικά Φυτά και
Χρήσεις τους για Παραγωγή Φυτικών Προϊόντων». Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΦΟΡΕΙΣ
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΠΕΕΓΕΠ
Στις 20 Ιουλίου 2020 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών
Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.), το οποίο
αναδείχθηκε από τις εκλογές της 9ης Ιουλίου 2020. Η σύνθεση
του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:
• Πρόεδρος: Σταυρούλα Κατσογιάννη
• Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Οικονόμου

• Γ. Γραμματέας: Αναστασία Νικολάου
• Ταμίας: Δέσποινα Καραλή
• Μέλος: Σταμάτης Καβασίλης
• Μέλος: Δημήτριος Σατολιάς
• Μέλος: Ευάγγελος Σκουφάκης
• Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Βάλια Κωνσταντινίδου

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

14-16
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020

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/

24-27
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020
9-10
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2020

HAICTA 2020 «9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES
IN AGRICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΓΡΟ «SUSTAINABLE AGRICULTURE,
FOOD SECURITY AND CLIMATE CHANGE: CHALLENGES AND
OPPORTUNITIES IN BIO-ECONOMY»
ΑΘΗΝΑ

Web: https://2020.haicta.gr

Ελληνική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας- ΕΤΑΓΡΟ
Web: www.etagro.gr/2020

14-16
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2020

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «SAFE GREECE: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»
ON LINE

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας,
ΕΚΠΑ
Web: www.safegreece.org

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

14-18
ΙΟΥΝΙΟΥ
2021

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «CITIES ON VOLCANOES 11»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
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Perrotis College – Κέντρο Ελιάς Krinos
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Θεσσαλονίκη
Web: https://www.medevents.gr/congress/
olive2020#/content-top
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ,
ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος,
Καταστροφών & Κρίσεων», Μουσείο Φυσικής
Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Web: https://pcoconvin.eventsair.com/
volcanoes11/workshops

