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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Διαμαρτυρία ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τις Νέες Ασφα-
λιστικές Εισφορές Γεωτεχνικών Ελεύθερων 
Επαγγελματιών

Με νέα επιστολή του προς τον Υπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. 

Γ. Κατρούγκαλο, το Επιμελητήριο εξέφρασε την κάθετη 
διαφωνία και έντονη διαμαρτυρία του για την πρόσφατη 
κατάργηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων που αφορούν τους 
νέους επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες. 

Πριν την ψήφιση του νέου νόμου για το Ασφαλιστικό, οι 
επιστημονικοί συλλογικοί φορείς είχαν υποστηρίξει την ανά-

 Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισκέφθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής
Αριστεράς, κ. Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος

Την Παρασκευή  14 Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού  Επιμελητηρί-
ου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, κ. Σπυρίδωνα Μάμαλη, τον Β΄ Αντιπρόεδρο, κ. Ευθύμιο 
Σπυρίδη, τον Ταμία κ. Στέφανο Δελέπογλου, και το μέλος κα. Σταυρούλα Κυρίτση, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατικής Αριστεράς κ. Αθανάσιο Θεοχαρόπουλο στα γραφεία του Επιμελητηρίου στη Θεσσαλονίκη.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Αθ. Θεοχαρόπουλος, Σπ. Μάμαλης

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν σημα-
ντικά θέματα του αγροτικού τομέα, όπως είναι η συνταγο-
γράφηση των γεωργικών φαρμάκων, η παράνομη εισαγω-
γή τους, η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου για το πολλαπλα-
σιαστικό υλικό, το νέο Π.Α.Α και οι δράσεις του (Αγροτικοί 
Σύμβουλοι, Προγράμματα Νέων Αγροτών, Σχέδια Βελτίω-
σης), η εκπαίδευση των νέων αγροτών, η φορολόγηση των 
αγροτών και τα προβλήματα που δημιουργούνται με τον 
νόμο για τους συνεταιρισμούς, σημαντικά θέματα των γε-
ωτεχνικών όπως είναι η υποστελέχωση των κτηνιατρικών 
υπηρεσιών, το πρόβλημα των μετακινήσεων εκτός έδρας 
των γεωτεχνικών του ΕΛΓΑ, η αλλαγή στον Οργανισμό του 
ΥΠ.Α.Α.Τ. και των εποπτευόμενων φορέων του, καθώς και 

γενικότερα θέματα αγροτικής πολιτικής όπως είναι το ζή-
τημα της ελληνικής φέτας και του ελληνικού γιαουρτιού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς, εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για τη συνάντηση και δήλωσε ότι τόσο 
ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας θα πρέπει να επα-
ναπροσδιορίσουν το ρόλο τους για την παραγωγή προστι-
θέμενης αξίας στην αγροτική παραγωγή στο πλαίσιο της 
συνύπαρξής τους. Επίσης, ο κ. Θεοχαρόπουλος ως γεωτε-
χνικός και συγκεκριμένα ως γεωπόνος αλλά και μέλος του 
Επιμελητηρίου, αναγνώρισε το θεσμικό ρόλο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
και κατανόησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο 
Τύπου ΕΔΩ. 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ρ. Γιοβαννόπουλος, Στ. Δελέπογλου, 
Στ. Κυρίτση, Αθ. Θεοχαρόπουλος, Σπ. Μάμαλης, Ευθ. Σπυρίδης

mailto:pub_relations@geotee.gr
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161014070415_5.pdf
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γκη ύπαρξης ειδικής μέριμνας για τους νέους επιστήμονες, 
καθώς και της θέσπισης κινήτρων για τη διευκόλυνση της 
έναρξης και της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριο-
ποίησής τους, αλλά και για την αποφυγή διαρροής επιστημο-
νικού δυναμικού στο εξωτερικό. Με την υπερψήφιση όμως 
πρόσφατης τροπολογίας ένα σημαντικό μέρος των εν λόγω 
διευκολύνσεων καταργήθηκαν πριν καν εφαρμοστούν.  

Επιπλέον, το Επιμελητήριο με την επιστολή του ζητά για 
ακόμη μια φορά, την ένταξη όλων των αυτοαπασχολούμε-
νων γεωτεχνικών επιστημόνων χωρίς διακρίσεις και απο-
κλεισμούς, ανεξαρτήτως του ασφαλιστικού τους φορέα, στις 
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4387/2016 όσον 
αφορά το ύψος των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφο-
ρών. Ήδη, με επιστολές του προς τον κ. Υπουργό, από τον 
Απρίλιο του 2016, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είχε επισημάνει τον άδικο και 
αδικαιολόγητο αποκλεισμό των αυτοαπασχολούμενων Γεω-
τεχνικών επιστημόνων ασφαλισμένων στον Ο.Α.Ε.Ε., από τη 
δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών 
σε σχέση με τους Γεωτεχνικούς επιστήμονες ασφαλισμένους 
στο Ε.Τ.Α.Α. και είχε ζητήσει τη δίκαιη διευθέτηση του σοβα-
ρού αυτού ζητήματος στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης όλων 
των επιστημόνων ελευθέρων επαγγελματιών.

Η πρόσφατη επιστολή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τα παραπάνω 
θέματα αποτέλεσε μάλιστα αφορμή για την κατάθεση Κοινο-
βουλευτικών Αναφορών στα πλαίσια των Μέσων Κοινοβου-
λευτικού Ελέγχου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Γ. Κατρούγκαλο, 
με πρωτοβουλία Βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

Αναλυτικότερα, μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική επι-
στολή του Επιμελητηρίου προς τον Υπουργό ΕΔΩ.

Παρουσία του Προέδρου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 
κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς 
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της 
Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπο-
ρίου στη Βουλή

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Σπ. Μάμαλης παρευ-
ρέθη στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Διαρκούς Επιτρο-
πής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής 
Παραγωγής και Εμπορίου που πραγματοποιήθηκε στις 6 

Οκτωβρίου 2016 στην αίθουσα Γερουσίας της Βουλής των 
Ελλήνων με θέμα ημερήσιας διάταξης τη συζήτηση με τον 
Επίτροπο Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ε.Ε. κ. 
Phil Hogan για την Κοινή Αγροτική Πολιτική. 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός και ο Αναπληρω-
τής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.κ. Ευάγ-
γελος Αποστόλου και Μάρκος Μπόλαρης. Αρχικά τοποθετήθη-
κε ο Επίτροπος και στη συνέχεια πήραν το λόγο εκπρόσωποι 
των Κοινοβουλευτικών Ομάδων αναλύοντας τις απόψεις τους 
και θέτοντας σημαντικά ερωτήματα στον κ. Hogan. Την κοινή 
συνεδρίαση μπορείτε να την παρακολουθήσετε ΕΔΩ.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνδιοργανωτής του 14ου Πα-
νελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας

Στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε με με-
γάλη επιτυχία στον Βόλο, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Γεω-
πονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το 14ο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας με θέμα «Νέα ΚΑΠ 
& Ανασυγκρότηση της Αγροτικής Οικονομίας» της Εταιρείας 
Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.) με το Γεωτεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδας να είναι ένας από τους συνδιοργανωτές του.  

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν επιστημονικές εργασίες 
από Έλληνες, κυρίως νέους, επιστήμονες, αλλά και εισηγή-
σεις από προσκεκλημένους ομιλητές, όπως του Δρ. Δημή-
τριου Διακοσάββα, υψηλόβαθμου στελέχους του ΟΟΣΑ, «The 
Evolution of Agricultural Policy in OECD Countries», της κα-
θηγήτριας Deborah Roberts του Πανεπιστημίου του Aberdeen 
«Understanding structural change in rural Europe» και 
του καθηγητή Filippo Arfini του Πανεπιστημίου της Parma 
«Quality for rural development or Rural development for 
quality? The state, the bottlenecks and the opportunity». 

Η θεματολογία του Συνεδρίου ήταν διαμορφωμένη με 
τέτοιο τρόπο ώστε με το τέλος του Συνεδρίου να αναδει-
χθούν τα σύγχρονα ζητήματα της αγροτικής παραγωγής 
και να εξαχθούν τεκμηριωμένες προτάσεις που θα απο-
τελέσουν το υπόβαθρο για τη χάραξη μιας εθνικής στρα-
τηγικής για την πρωτογενή παραγωγή. Αναλυτικότερα, οι 
θεματικές ενότητες του Συνεδρίου αφορούσαν την Αντα-
γωνιστικότητα και τις Διεθνείς Αγορές, την Αποτελεσματι-
κότητα, την Καινοτομία και τη Νέα Τεχνολογία, την Ανάλυ-
ση Αλυσίδων Εφοδιασμού, την Κοινή Αγροτική Πολιτική, 
την Ανάλυση Παραγωγικών Συστημάτων, το Περιβάλλον 
και τους Φυσικούς Πόρους, το Θεσμικό Περιβάλλον, τη Συ-
μπεριφορά Καταναλωτών, τις Διασυνδέσεις στον Αγροτικό 
Χώρο και την Αγροτική Ανάπτυξη, καθώς και την Ανάλυση 
Αγορών και Εμπορίας και τους Συνεταιρισμούς.

Στην επίσημη εναρκτήρια συνεδρία ο Πρόεδρος της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής και Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο., 
κ. Κωνσταντίνος Πολύμερος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καλωσόρισε τους παρευρι-
σκόμενους, ενώ ακολούθησε ο χαιρετισμός των επισήμων, 
ανάμεσά τους και του Προέδρου του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. 
Σπυρίδωνα Μάμαλη. 

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161003052749_5.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#69a23a16-34a9-446a-a5a4-a69b00a48954
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Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος της Επιστημο-
νικής Επιτροπής του Συνεδρίου, κ. Δημήτρης Ψαλτόπουλος, 
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών και ακολούθησε η 
ομιλία του κ. Νίκου Χριστοδουλάκη, Καθηγητή στο Οικονο-
μικό Πανεπιστήμιο Αθηνών «Η ελληνική κρίση και το χάσμα 
Βορρά – Νότου στην Ευρωζώνη» και του Δρ. Τάσου Χανιώ-
τη, Διευθυντή Οικονομικής Ανάλυσης Προοπτικών, Αξιολο-
γήσεων και Επικοινωνίας στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας 
και Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
«Post – 2020 Common Agricultural Policy Perspectives». 

Παράλληλα, διεξήχθη μία Ειδική Συνεδρία με θέμα «Πα-
ράλληλοι Βίοι», ενώ τέλος, πραγματοποιήθηκαν δύο στρογ-
γυλές τράπεζες, μία για τα Τοπικά Προγράμματα Αγροτικής 
Ανάπτυξης και μία για τη Θεσμική Αναδιάρθρωση της Ελ-
ληνικής Γεωργίας.

Στη στρογγυλή τράπεζα για τη Θεσμική Αναδιάρθρωση 
της Ελληνικής Γεωργίας, συμμετείχαν ο γενικός γραμμα-
τέας κοινοτικών πόρων κ. Κασσίμης, ο κ. Χανιώτης από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. κ. Μάμαλης και η Καθηγήτρια Σεβαστή Χατζοπού-
λου, από το  Roskilde University, ενώ συντονιστής ήταν ο 
Καθηγητής κ. Καραντινινής από το Swedish University of 
Agricultural Sciences. 

Το κυριότερο πρόβλημα που αναφέρθηκε ήταν η έλλει-
ψη θεσμικού πλαισίου σε μια σειρά από δραστηριότητες και 
το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο το οποίο δεν ακολουθεί τις 
εξελίξεις στην επιστήμη και στην πολιτική. Δεύτερο πρό-
βλημα που αναδείχτηκε, από διαφορετικές οπτικές, ήταν η 
διάρθρωση των υπηρεσιών, η δικτύωση (θέμα που ανέλυσε 
η κ. Χατζοπούλου), καθώς και η υποστελέχωση, ενώ το σύ-
νολο των ομιλητών αναφέρθηκε στο θέμα που έθεσε ο κ. 
Κασσίμης στην «αντίσταση» της γραφειοκρατίας στην «αλ-
λαγή». Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έθεσε το θέμα των 
γεωργικών εφαρμογών και των γεωργικών συμβουλών στα 
πλαίσια του νέου Π.Α.Α. ενώ υπενθύμισε την πάγια πρόταση 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για υπαγωγή όλων των γεωτεχνικών υπηρε-
σιών κάτω από μία διοίκηση, σε ένα ενιαίο οργανόγραμμα 
το οποίο θα υπηρετεί τους σκοπούς της Ελληνικής γεωρ-
γίας. Ο κ. Χανιώτης έθεσε το θέμα της απελευθέρωσης των 

επαγγελμάτων και της διαφοροποίησης των σπουδών, θέση 
με την οποία διαφώνησε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπεραμυνόμενο της 
αξίας των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων. Τέλος, 
το πάνελ αναφέρθηκε στον λαϊκισμό που επικράτησε στην 
Ελληνική κοινωνία και στην άσκηση πολιτικής, ένας λαϊκι-
σμός όμως που ακόμη και σήμερα είναι ισχυρός.

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την πραγματοποίη-
ση εκδήλωσης προς τιμή του Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου 
Αποστολόπουλου.

Δημοσίευση της προκήρυξης του Υπομέτρου 
6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε τη δη-
μοσίευση της προκήρυξης του μέτρου εγκατάστασης 
Νέων Γεωργών με συνολικό ύψος δημόσιας δαπάνης τα  
241.000.000€. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι 
από 31-10-2016 έως 30-11-2016.

Το μέτρο αφορά νέους που έχουν κλείσει το 18o έτος 
της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 41o έτος, οι 
οποίοι έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δω-
δεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της 
αίτησης στήριξης, ως αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλ-
λεύσεων. 

Ζητείται υποχρεωτικά να έχουν κάνει δήλωση ΟΣΔΕ, και 
σε αυτή να έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά 
το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.1. 
Επίσης πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγ-
γελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα και 
δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δρα-
στηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την 

   1Η κλειστή συνάντηση φορέων της χώρας με την κινέζικη εταιρεία Alibaba πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2016 στην
Αθήνα στο Υπουργείο Εξωτερικών και όχι στις 23, όπως γράφτηκε εκ παραδρομής σε σχετικό άρθρο του προηγούμενου τεύχους.
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ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
Κατά την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι πρέ-

πει να υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, με ελάχιστη 
διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσε-
ρα (4) έτη με δεσμευτικούς ποιοτικούς ή/και ποσοτικούς 
στόχους και χρονικές προθεσμίες, για την ανάπτυξη των 
γεωργικών δραστηριοτήτων τους, το οποίο θα πρέπει να 
είναι υπογεγραμμένο από γεωτεχνικό. 

Η οικονομική στήριξη για την πρώτη εγκατάσταση των 
νέων γεωργών χορηγείται με τη μορφή κατ΄ αποκοπή 
ποσού μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης του αιτήμα-
τος στήριξης και δεν απαιτεί την προσκόμιση τιμολογίων. 
Καταβάλλεται σε δύο δόσεις με την α’ δόση να είναι στο 
70% του συνολικού ποσού στήριξης, και να καταβάλλεται 
αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης, ενώ η τε-
λευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη, 
με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματι-
κού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και 
δεσμεύσεων.  Το ποσό στήριξης ξεκινάει από 17.000€  και 

μπορεί να φτάσει έως 22.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 
2.500€ για κάθε ένα από τα δύο παρακάτω κριτήρια που 
πληρούνται:
Α) Εάν η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των 

εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειο-
νεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοί-
κους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών 
περιοχών. 

Β) Εάν η γεωργική τους εκμετάλλευση στην μελλοντική κα-
τάσταση έχει κτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση.
Η κατάταξη των δικαιούχων βγαίνει με μοριοδότηση η 

οποία έχει ως βάση το 45. Όσοι περάσουν τη βάση είναι εν 
δυνάμει δικαιούχοι. Εάν οι δικαιούχοι υπερκαλύπτουν το 
διαθέσιμο ποσό τότε η διάθεση θα σταματήσει έως εκεί που 
φτάνουν τα διαθέσιμα χρήματα. Οι ισοβαθμίες θεωρούνται 
όλες επιλέξιμες αιτήσεις. 

Επίσης όσοι Γεωτεχνικοί επιθυμούν να ενταχθούν στο 
μέτρο ως νέοι Αγρότες λαμβάνουν επιπλέον 10 μόρια από 
όλους τους υπολοίπους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ: Εκπαιδευτικό σεμινά-
ριο για την «πανώλη των μηρυκαστικών» 

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Κτηνιάτρων με 
θέμα «ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΩΝ». Το Σε-
μινάριο διοργανώθηκε από τη Δ/νση Υγείας των Ζώων του 
ΥΠ.Α.Α.Τ., την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και το 
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο - Παράρτημα Θράκης με στόχο 
την εκπαίδευση και την ενημέρωση Κτηνιάτρων της χώρας. 

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Αντιπεριφερειάρχης 
΄Εβρου κ. Πέτροβιτς Δημήτριος, ο Γενικός Διευθυντής Βι-
ώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής κ. Αλεξαν-
δρόπουλος Θωμάς, ο Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελη-
τηρίου κ. Μάμαλης Σπυρίδων και ο Δ/ντης Κτηνιατρικής 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κ. Σαχ-
πατζίδης Αχιλλέας.

Στους ανωτέρω χαιρετισμούς διαπιστώθηκε και επιση-
μάνθηκε:
•  η άριστη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Περιφερειακών Κτηνια-
τρικών Αρχών και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 

•  η αναγκαιότητα άμεσης στελέχωσης των Κτηνιατρικών 
Υπηρεσιών του Έβρου από Κτηνιατρικό και λοιπό προ-
σωπικό

•  η λειτουργία του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων στην 
Ορεστιάδα.
Μετά την παρουσίαση των Ζωονόσων που έπληξαν την 

κτηνοτροφία της Περιφέρειας ΑΜΘ την τελευταία δεκαετία 
από την Πρ. Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Έβρου κα. Πλευρά-
κη Ευαγγελία, αναπτύχθηκαν από τους ειδικούς ομιλητές 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

κα. Libeau Gen., κ. Domenech Jos. και κ. Dilaveris Dim.:
Η ιστορία και η παγκόσμια γεωγραφική εξάπλωση της 
Πανώλης των Μικρών Μηρυκαστικών
Η κλινική εικόνα της νόσου, οι τρόποι μετάδοσης και εν 
γένει επιδημιολογία του ιού
Η λήψη και χειρισμός δειγμάτων και η εργαστηριακή 
διάγνωση του νοσήματος
Μέτρα πρόληψης και εξάλειψής του
Διαθέσιμα εμβόλια και αποτελεσματικότητά τους και 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και πολιτική κατά του νοσήματος 
Το Σεμινάριο παρακολούθησαν 93 Κτηνίατροι από αρ-

κετές Περιφέρειες της χώρας, από το ΥΠ.Α.Α.Τ. καθώς και 
δεκαμελής Κτηνιατρική αποστολή από την Βουλγαρία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 
Πραγματοποίηση ημερίδας για την καλλιέργεια 

της Καρυδιάς της Αμυγδαλιάς και της Μηλιάς
Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας μαζί με το 

Επιμελητήριο Σερρών και με την συνεργασία της ΔΑΟΚ 
Σερρών, διοργάνωσαν στις 1 Νοεμβρίου 2016 με μεγάλη 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Σπ. Μάμαλης, Δ. Πέτροβιτς, Αχ. Σαχ-
πατζίδης, Θ. Αλεξανδρόπουλος
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επιτυχία και πρωτοφανή προσέλευση στην κατάμεστη αί-
θουσα ‘’Γεώργιος Χρηστίδης’’ του Επιμελητηρίου Σερρών, 
ενημερωτική ημερίδα για την καλλιέργεια της Καρυδιάς 
της Αμυγδαλιάς και της Μηλιάς. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυναν πέραν των 2 διορ-
γανωτών (πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας 
κ. Μυστακίδης Ζαφείρης και πρόεδρος του ΕΒΕΣ  κ. Μέγκλας 
Χρήστος) και ο πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σπύρος Μάμαλης.

Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν καταξιωμένοι επιστήμονες 
(κ. Νάνος Γεώργιος, Καθηγητής Δενδροκομίας της σχολής Γε-
ωπονικών επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο κ. 
Μυλωνόπουλος Ιωάννης, Γεωπόνος Msc της ΔΑΟΚ Σερρών) 
οι οποίοι σε γενικές γραμμές ανέπτυξαν τα χαρακτηριστικά, 
τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις των τριών καλλιεργειών 
(Καρυδιά, Αμυγδαλιά, Μηλιά) σε σχέση πάντοτε με τις εδαφο-
κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες περιοχές 
του νομού Σερρών (πεδινά, ημιορεινά, ορεινά). Επιπρόσθετα, 
αναφέρθηκαν και στα προβλήματα που μπορεί να αντιμετω-
πίσουν οι καλλιέργειες αυτές στην περιοχή (φυτοπαθολογικά, 
θρέψης-λίπανσης κ.α.) και πως μπορούν αυτά να αντιμετωπι-
στούν. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι και οι 3 καλλιέργειες 
μπορούν να ευδοκιμήσουν στον Ν. Σερρών, αλλά η εγκατά-
σταση τους θα πρέπει να γίνει με τον κατάλληλο σχεδιασμό 
και επιλογή τοποθεσίας και με την σωστή προετοιμασία (ανα-
λύσεις εδαφών, καλλιεργητικές επεμβάσεις κ.λ.π.) και πάντοτε 
με τις συμβουλές του τοπικού γεωπόνου.

Μετά από κάθε εισήγηση ακολουθούσε σειρά ερωτή-
σεων από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς και Γεωτε-
χνικούς, όπου και λύνονταν και οι σχετικές απορίες. Τις 
παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.   

Συνάντηση με τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας – Θράκης
Αντιπροσωπεία του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονί-

ας συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης κ. Νικήτα Φραγκισκάκη 
με κύριο θέμα συζήτησης τις καταστροφικές πυρκαγιές στο νησί 
της Θάσου και την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεών 

τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το 
σχετικό δελτίο τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙ-
ΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:

Απόψεις για την έκδοση κτηνιατρικής συνταγής
Τις απόψεις της Διοικούσας Επιτροπής κοινοποίησε το 

Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 
σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την έκδοση 
κτηνιατρικής συνταγής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων με σχετική επιστολή του. Το Παράρτημα 
μεταξύ άλλων τόνισε την απαραίτητη εντατικοποίηση των 
ελέγχων σε κάθε πράξη που αφορά το σύνολο του παρα-
γωγικού ζωικού κεφαλαίου και όχι μόνο, την παρουσία 
κτηνιάτρου κατά την έκδοση της κτηνιατρικής συνταγής 
και τη χορήγηση κτηνιατρικών φαρμάκων και την άρση 
των δυσκολιών στη χειρόγραφη έκδοση της κτηνιατρικής 
συνταγής ώστε να υπάρξει  θωράκιση στη μετάδοση ζωο-
ανθρωπονόσων μέσω της θωράκισης της παρουσίας του 
κτηνιάτρου στη συνταγογράφηση των φαρμάκων. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό 
έγγραφο του Παραρτήματος ΕΔΩ.

Παρατηρήσεις  επί του σχεδίου Κ.Υ.Α. για τα Πρό-
τυπα Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων
Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας κοινοποίησε το Πα-
ράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας τις παρα-
τηρήσεις του επί του σχεδίου Κ.Υ.Α. για την τροποποίηση της 
απόφασης Φ.15/4187/266/2012 με την οποία καθορίζονται τα 
Πρότυπα Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για δραστηριότητες 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/2011 και κα-
τατάσσονται στην Β΄ κατηγορία του Ν.4014/11, ανάμεσα στις 
οποίες ανήκουν και τα ελαιοτριβεία. Αναλυτικά, τις παρατηρή-
σεις του Παραρτήματος μπορείτε να τις διαβάσετε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Πραγματοποίηση ημε-
ρίδας σε συνεργασία με την Greenpeace

Στο πλαίσιο της εκστρατείας της Greenpeace για τη βιώσι-
μη γεωργία, προτείνοντας στροφή σε ήπιες γεωργικές πρακτι-
κές με ωφέλειες για τον παραγωγό, για τον άνθρωπο αλλά και 
για το περιβάλλον, η Greenpeace, το Παράρτημα Αιγαίου του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ο Δήμος Μυτιλήνης, διοργάνωσαν ημερίδα με 
θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη» 
στην Αγία Παρασκευή Λέσβου, στις 15 Οκτωβρίου. Μπορείτε 
να δείτε τα σχετικά δελτία τύπου ΕΔΩ και ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ: Πρακτικά 
ημερίδας

Το Παράρτημα Ηπείρου - Νήσων δημοσίευσε τα πρακτικά 
της ημερίδας που είχε διοργανώσει  στις 22 Απριλίου 2016 με 
θέμα «Βιώσιμη Κτηνοτροφία και Περιβαλλοντική Διαχείριση» 
στα Ιωάννινα. Τα πρακτικά μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ζ. Μυστακίδης, Γ. Νάνος, Ι. Μυλωνό-
πουλος, Χ. Μέγκλας, Σπ. Μάμαλης.

http://www.geotee-anmak.gr/default.asp?contentID=19
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161006003902_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161020063854_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161014031259_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161011071626_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161018070859_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160928040935_4.pdf
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

NOMOΣ 4426/2016: Κύρωση της Συμφωνίας των Παρι-
σίων στη Σύμβαση -  Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για 
την κλιματική αλλαγή, ΦΕΚ 187/Α/6-10-2016.
Κ.Υ.Α. 2545/17-10-2016: Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ει-
δικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) 
Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευ-
θύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-
τρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρι-
σης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ, ΦΕΚ 3447/Β/25-10-2016.
Κ.Υ.Α. 108612/17-10-2016: Καθορισμός των ειδών επεν-
δυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παρα-
γωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(MME), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσε-
ων του Ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων 
όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχε-
τικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτι-
κά σχέδια του τομέα αυτού, ΦΕΚ 3410/Β/24-10-2016. 
Κ.Υ.Α. 108621/17-10-2017: Καθορισμός ειδικών όρων, προ-
ϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπα-
γωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016  επεν-
δυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 
2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστι-

κά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτι-
κού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του 
επενδυτικού σχεδίου, ΦΕΚ 3410/Β/24-10-2016
Κ.Υ.Α. 2437/4-10-2016:  Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στη 
Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Δ/
νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπερι-
βάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, ΦΕΚ 3257/Β/11-10-2016.
Κ.Υ.Α. 24944/20-09-2016: Αναδιάρθρωση των Ειδικών 
Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020, ΦΕΚ 3066/Β/26-09-2016. 
Απόφαση του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων με αριθμ. 8837/14-10-2016: Πρό-
σκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων  
υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκα-
τάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020 για το έτος 
2016, ΦΕΚ 3442/Β/25-10-2016.
Y.A. 145189/2264/4-10-2016: Έγκριση εκτέλεσης εργα-
σιών ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωσή τους, 
ΦΕΚ 3407/Β/21-10-2016.
Υ.Α. 8585/10-10-2016: Λεπτομέρειες εφαρμογής του 
υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 
2014 – 2020, ΦΕΚ 3322/Β/17-10-2016.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έθε-
σε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Υ.Α. για το Μέτρο 
4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/
και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020. Σχόλια και 
παρατηρήσεις επί του κειμένου της Υ.Α. μπορούν να υπο-
βάλλονται μέχρι και τις 14 Νοεμβρίου 2016 στις ηλεκτρο-
νικές διευθύνσεις: me22u174@minagric.gr, ax5u085@
minagric.gr. Το σχέδιο της Υ.Α. μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έθεσε 
σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Υ.Α. για το Μέτρο 11 
«Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020. Σχόλια και παρατηρήσεις  
μπορούν να υποβληθούν έως τις 4 Νοεμβρίου 2016, στη δι-
εύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου etzavara@minagric.
gr. Μπορείτε να διαβάσετε το Σχέδιο της Υ.Α.  ΕΔΩ.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δη-
μόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Τροποποίηση του 
Ν.2939/2001 – Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνι-
κού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασι-
ών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατά-
ξεις», μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2016,  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου 
Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) «Χαρακτηρισμός της 
χερσαίας περιοχής του δάσους Δαδιάς – Λευκίμης –Σου-
φλίου ως Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης 
–Σουφλίου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρή-
σεων, όρων και περιορισμών» στις 28 Οκτωβρίου 2016,  
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. 
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μεθοδολογία υπο-
λογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλε-
κτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και άλλες 
διατάξεις για την εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του ν. 
4414/2016» στις 20 Οκτωβρίου,  ΣΧΕΔΙΟ Κ.Υ.Α.. 
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου 
Νόμου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας 
στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τε-
χνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχε-
διασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις» του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στις 
17 Οκτωβρίου, ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου 
Νόμου «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών – Προ-

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161007061550_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161027022907_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161027021913_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161027021913_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161012023220_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160928035801_4.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL88eQxne3uzvbnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsLq73_AqWAFKNp3zjJzN6LR6BWGcntKu5vRwVExfm-eM
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161025033249_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161019014757_4.pdf
mailto:me22u174@minagric.gr
mailto:ax5u085@minagric.gr
mailto:ax5u085@minagric.gr
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/diabouleysh_agrotikh_anaptijh2014_2020.pdf
mailto:etzavara@minagric.gr
mailto:etzavara@minagric.gr
http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8146
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8075
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8242
http://www.opengov.gr/yme/?p=3781
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γράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικές 
Σπουδές» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων στις 15 Οκτωβρίου, ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση των σχεδίων 
αποφάσεων προκήρυξης για τα 4 βασικά καθεστώ-
τα του νέου αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική 
επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξο-

πλισμού», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις 
Μείζονος Μεγέθους» στις  9 Οκτωβρίου 2016, ΣΧΕΔΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. 
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου 
Νόμου «Απλοποίηση Διαδικασιών Σύστασης Επιχειρή-
σεων» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού στις 5 Οκτωβρίου, ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εξασφάλισε στα μέλη του ειδικές – 
προνομιακές τιμές για τη χρήση τηλεπικοινωνια-
κών υπηρεσιών (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από τις 12/08/2016 μπορούν να 
χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα E – POS 
της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τις ηλεκτρονικές συναλλα-
γές που αφορούν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ).

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικής συ-
ναλλαγής για την πληρωμή της συνδρομής 
στο Επιμελητήριο και της εισφοράς 2% για 
τις μελέτες (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Ειδική προσφορά στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη διαχείριση 
συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερματικών 
συσκευών (POS) (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Δωρεάν δημιουργία ιστοσελί-
δας για τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Προνομιακή τιμή για τη χρήση τράπεζας νομι-

κών πληροφοριών (NOMOS) από τα μέλη του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Τ.Ε.Α.ΓΕ.: Ενημερωτικό τρί-
πτυχο για το Ταμείο Επαγ-
γελματικής Ασφάλισης Γε-
ωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Αλιείας:  Στις 10 
Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το Συμβούλιο Υπουργών 
Γεωργίας – Αλιείας στο Λουξεμβούργο και η χώρα μας 
εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων κ. Ε. Αποστόλου, συνοδευόμενο από τον 
Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πό-
ρων κ. Χ. Κασίμη. Στο Συμβούλιο συζητήθηκε η πρόταση 
OMNIBUS, η οποία επιφέρει τροποποιήσεις στους τέσσε-
ρεις κανονισμούς της ΚΑΠ, η διάσκεψη που πραγματο-
ποιήθηκε στο Μάριμπορ της Σλοβενίας για το δικαίωμα 
των καταναλωτών στην ενημέρωση, το σχέδιο του κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμού για τον οικολογικό προσα-
νατολισμό της ΚΑΠ, καθώς και η ετήσια συνάντηση της 
Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση Θυννοειδών Ατ-
λαντικού (ICCAT), που θα πραγματοποιηθεί στην Πορτο-
γαλία, 14 -  21 Νοεμβρίου. Επίσης το Συμβούλιο κατέληξε 
σε πολιτική συμφωνία για τις αλιευτικές δυνατότητες ορι-
σμένων αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα, για 
το έτος 2017, καθώς επίσης αντάλλαξε απόψεις σχετικά 
με τις προσεχείς ετήσιες διαβουλεύσεις ΕΕ/Νορβηγίας. 
Όσον αφορά στα λοιπά θέματα, η Προεδρία ενημέρωσε το 
Συμβούλιο για την κατάσταση της αγοράς των γεωργικών 
προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
διαβάσετε το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΥΠ.Α.Α.Τ. ΕΔΩ. 

Δέσμη παραβάσεων Σεπτεμβρίου - κυριότερες 
αποφάσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μηνιαία της 
δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομι-
κή διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορ-
φώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του 
ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύ-
πτουν διάφορους τομείς και πεδία πολιτικής της ΕΕ (βλ. 
παραρτήματα Ι και ΙΙ), αποβλέπουν στην εξασφάλιση 
της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς 
όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Για περισ-
σότερες πληροφορίες  επί των κυριότερων αποφάσεων 
ανά τομέα πολιτικής, μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ. 
Νέα ενημερωτικά δελτία χωρών απαριθμούν τα επι-
τεύγματα και τα μελλοντικά σχέδια της πολιτικής 
συνοχής: Νέα ενημερωτικά δελτία κατά χώρα διατίθενται 
ήδη στον ιστότοπο του DG REGIO. Παρέχουν βασικές πλη-
ροφορίες σχετικά με τα σχέδια κάθε Κράτους Μέλους για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, συμπεριλαμβάνοντας 
την ανάλυση των κατανεμημένων κονδυλίων της χρηματο-
δότησης της πολιτικής συνοχής και τις κύριες επενδυτικές 
προτεραιότητες. Μπορείτε να κάνετε λήψη όλων των ενημε-
ρωτικών δελτίων σε μορφή PDF από την ιστοσελίδα του DG 
REGIO.Το κάθε δελτίο διατίθεται τόσο στην Αγγλική γλώσσα 
όσο και στην επίσημη γλώσσα(ες) του Κράτους Μέλους.

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3316
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=7793
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=7793
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=7758
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161004073502_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160812022915_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160308040611_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160120022926_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160316040426_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/3817-dt111016
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3125_el.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/index.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/cohesion-policy-achievement-and-future-investment/index.cfm
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ΕΡΓΑΣΙΑ
Όσοι επιθυμείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του Σωματείου Γεωπόνων Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων Αιγαίου (ΗΣΙΟΔΟΣ), ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016.

-  Ανώνυμη εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει άμεσα για μονάδα προβάτων ζωοτέχνη πλήρους απασχόλησης στον 
Νομό Αχαΐας. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την ΑΓΓΕΛΙΑ.

-  Ζητείται Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπόνος με επαγγελματική εμπειρία σε γεωπονικό κατάστημα. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες διαβάστε την ΑΓΓΕΛΙΑ.

-  Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, ζητάει ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ή ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟ με 
πτυχίο ΜΕΚ Γ ή Δ τάξεως στην κατηγορία Έργα Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού & Υγρών, Στερεών & Αερίων 
Αποβλήτων, και ΔΑΣΟΛΟΓΟ - ΓΕΩΠΟΝΟ με πτυχίο ΜΕΚ Γ τάξεως για τη στελέχωση του πτυχίου της. Για περισ-
σότερες πληροφορίες διαβάστε την  ΑΓΓΕΛΙΑ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος - 2016-2017 
Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος προκηρύσσει πρόγραμμα χορηγήσεως υποτροφιών σε υποψηφίους για μετα-
πτυχιακές σπουδές πρώτου και δεύτερου κύκλου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας στα γνωστικά 
αντικείμενα της Εντομολογίας, Ακαρεολογίας και Νηματωδολογίας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 
Νοεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

Υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών «Αθανασίου Σωτηρούδα» - 2016-2017 
Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος προκηρύσσει πρόγραμμα χορηγήσεως μίας υποτροφίας σε υποψήφιο για μεταπτυχια-
κές σπουδές πρώτου ή δεύτερου κύκλου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας για εκπόνηση έρευνας σε ένα 
από τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενά: Έντομα Αποθηκευμένων Προϊόντων και Απεντομώσεις/Μυοκτονίες Η προθε-
σμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής σε Ομάδες Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας για 
τους Φυτογενετικούς Πόρους (ECPGR – European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources). Το Πρόγραμμα 
είναι ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών με στόχο τη μακροχρόνια διατήρηση και 
την αυξημένη χρήση των φυτογενετικών πόρων στην Ευρώπη. Βρίσκεται στη φάση IX (2014-2018) και η πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη λήξη της. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

10-12 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2016

2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON 
APPLIED ICHTHYOLOGY AND AQUATIC 

ENVIRONMENT-HYDROMEDIT 2016
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Department of Ichthyology and Aquatic Environment (DIAE - 
UTH), Panhellenic Society of Technologists Ichthyologists (PASTI), 

Department of Fisheries & Aquaculture Technology (TEI of 
Western Greece, Mesolonghi Campus), Hellenic Geotechnical 

Chamber (GEOTEE) & Geotechnical Chamber of Central Greece
Web: http://hydromedit2016.apae.uth.gr/index.

php?lang=en&Itemid=175

11 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2016

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ 
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ., Δ.Ε.Θ. HELEXPO, Δ.Σ..Θ., Σ.Β.Β.Ε.
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161025040734_5.pdf

12 – 15 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2016

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙ-
ΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΕΤΡΙΤΣΙ ΣΕΡΡΩΝ

Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βορείου Ελλάδας
Web: http://www.biologikesagores.gr/ 

6 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

2016

1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ

Επιτροπή Τεκτονικής Γεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής 
Εταιρίας

Web: http://www.geosociety.gr/

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161024032226_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161003072159_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161012005025_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160927061059_4.pdf
http://www.entsoc.gr/site/index.php/vraveia/ypotrofies-entomologikis-etairias-ellados-2016-2017
http://www.entsoc.gr/site/index.php/vraveia/ypotrofia-athanasiou-sotiroyda-2016-2017
http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/events/3816-ekdhlosh-ecpgr
http://hydromedit2016.apae.uth.gr/index.php?lang=en&Itemid=175
http://hydromedit2016.apae.uth.gr/index.php?lang=en&Itemid=175
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161025040734_5.pdf
http://www.biologikesagores.gr/
http://www.geosociety.gr/

