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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Απώλεια για το Επιμελητήριο. «Έφυγε» από τη ζωή 
ο Γεώργιος Λώλος, Μέλος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και ο Πρόεδρός 
του, κ. Σπυρίδων Μάμαλης, εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυ-
πητήριά τους στην οικογένεια του καλού συναδέλφου και 
αγαπητού φίλου Γεώργιου Λώλου, εν ενεργεία μέλους 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας.

Ο Γιώργος ήταν απόφοιτος του Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση 
Περιβάλλοντος, μέλος της οικογένειας των Γεωτεχνικών 
και του Επιμελητηρίου και από το 2011 Μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

Θα τον θυμόμαστε πάντα για την πολύτιμη προσφορά 
του στη γεωπονική επιστήμη, τη συμμετοχή του στα κοινά 
και στις δραστηριότητες του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας.

Καλό ταξίδι συνάδελφε… Καλό παράδεισο φίλε Γιώργο…

Την ικανοποίησή του εξέφρασε το Επιμελητήριο για 
την αναγνώριση των τίτλων σπουδών πενταετούς διάρκει-
ας φοίτησης ως ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους σπου-
δών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), μετά 
την ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής σχετικής δι-
άταξης (άρθρο 46 του Ν. 4485/2017) με ανακοίνωσή του 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ). Η εν λόγω αναγνώριση απετέλεσε εδώ 
και χρόνια πάγιο αίτημα των Γεωτεχνικών Τμημάτων και 
Σχολών, αλλά και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

που υποστήριξε σθεναρά κι από την αρχή την αντιστοίχιση 
των πτυχίων πενταετούς διάρκειας σπουδών με τίτλους με-
ταπτυχιακού επιπέδου. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είχε καταθέσει με επι-
στολή του τις απόψεις του επί της προωθούμενης ρύθμισης 
έπειτα από σχετικό αίτημα του Τμήματος Κοινοβουλευτι-
κού Ελέγχου του Υπ.Α.Α.Τ.. Την επιστολή του Επιμελητηρί-
ου μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ. Επιπλέον, ΕΔΩ μπορείτε να 
διαβάσετε σχετική ενημέρωση του Επιμελητηρίου προς τα 
μέλη του για το εν λόγω θέμα.

Αναγνώριση των πτυχίων πενταετούς διάρκειας 
σπουδών ως μεταπτυχιακών διπλωμάτων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Έξι υποτροφίες σε μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από το Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Στο πλαίσιο συνεργασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δίνεται η 
δυνατότητα, στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., πραγματοποίησης Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με υποτροφία στο εξ αποστάσεως αγ-
γλόφωνο πρόγραμμα «MSc in Sustainable Agriculture and 
Business». Συγκεκριμένα, παρέχονται έξι (6) υποτροφίες απο-
κλειστικά σε μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και η κάθε υποτροφία καλύ-
πτει το 50% των διδάκτρων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
αναφέρουν στην αίτηση εισαγωγής στο Πρόγραμμα προς το 
Διεθνές Πανεπιστήμιο ότι είναι μέλη του Επιμελητηρίου και 
ότι έχουν τακτοποιήσει όλες τους τις υποχρεώσεις προς αυτό. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισα-
γωγής μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ. Το σχετικό Δελτίο Τύπου του 
Επιμελητηρίου μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Κατάθεση Πρότασης Νόμου για τον Λατομικό Κώδικα 
Με αφορμή τη διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου 

«Έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων και άλλες διατάξεις», 
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο κατέθεσε ολοκληρωμένη πρό-
ταση νόμου για τον Λατομικό Κώδικα, δεδομένης της ασά-
φειας και των παρανοήσεων που επέτρεπαν πολλές από 
τις διατάξεις του κατατεθειμένου σχεδίου νόμου. Δείτε την 

πρόταση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ. 

Παρέμβαση του Επιμελητηρίου για τη διδασκαλία του 
μαθήματος «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

 Την έντονη διαμαρτυρία του, εγγράφως, προς τον Υφυ-
πουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Δ. Μπαξε-
βανάκη εξέφρασε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τον αποκλεισμό των Γεω-
πόνων και Γεωλόγων εκπαιδευτικών από τη διδασκαλία του 
γνωστικού αντικειμένου «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στα 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας ζητώντας την άμεση τροποποίη-
ση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Αναλυτικά, τη σχετι-
κή επιστολή του Επιμελητηρίου μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

Προβληματική η τροποποίηση του Οργανισμού της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εξέφρασε τις έντονες αντιρρήσεις και επι-
φυλάξεις του για τη σχεδιαζόμενη τροποποίηση του Οργανι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
στον Περιφερειάρχη και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου 
σύμφωνα με την τροποποίηση εξετάζεται το ενδεχόμενο κα-
τάργησης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής και συνένωσή της με άλλες υφι-
στάμενες Γενικές Διευθύνσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να δείτε την επιστολή του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΝΗΣΩΝ
• Το Παράρτημα Ηπείρου - Νήσων με ανοιχτή επιστολή 

του προς την αρμόδια πολιτική ηγεσία, επισημαίνει ότι 
είναι απαραίτητες και περαιτέρω νομοθετικές πρωτο-
βουλίες στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότη-
σης για τους Δασικούς Χάρτες στα Ιωάννινα και την 
Ήπειρο, μιας και είναι αναγκαίο και κατεπείγον η 
πρώην αγροτική γη να προστατευθεί από τη φυσική 
αλλαγή της μορφής της σύμφωνα με το Άρθρο 24 του 
Συντάγματος, αφού αυτό επιβάλλουν σήμερα λόγοι 
«Εθνικής Οικονομίας» και «Δημοσίου Συμφέροντος». 
Επιπλέον, στην επιστολή τονίζεται η αναγκαία και 
απαραίτητη ενίσχυση του προσωπικού των Δασικών 
Υπηρεσιών ιδιαίτερα για τη διενέργεια των απαραίτη-
των αυτοψιών αλλά και για τα απαιτούμενα επόμενα 
στάδια εργασιών (σύνταξη δασολογίου, διαχείριση του 
όγκου των παρατηρούμενων διαφοροποιήσεων, δη-
λώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο, κ.λπ.). Αναλυτικά, 
την ανοιχτή επιστολή του Παραρτήματος μπορείτε να 
την δείτε ΕΔΩ.

• Με σχετική επιστολή του προς την αρμόδια Πολιτική 
Ηγεσία, το Παράρτημα Ηπείρου - Νήσων προτείνει την 

πρόβλεψη σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, ώστε να επι-
τραπεί η μετεγκατάσταση και η ίδρυση νεκροταφείων 
στις δασικές εκτάσεις. Την επιστολή του Παραρτήματος 
μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

• Τις θέσεις, απόψεις και επισημάνσεις του απέστειλε το 
Παράρτημα Ηπείρου - Νήσων στην αρμόδια Πολιτική 
Ηγεσία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τη σχεδιαζό-
μενη αλλαγή του Οργανισμού της Περιφέρειας. Τη σχε-
τική επιστολή μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
•  Με αφορμή την ολοκλήρωση και έναρξη, στις 18 Σε-

πτεμβρίου 2017, της λειτουργίας της εφαρμογής συντα-
γής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, το Παράρτημα Ανα-
τολικής Μακεδονίας σε επιστολή του προς τον Υπουργό 
και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
ζητάει να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου 
να δοθεί χρόνος στους συνταγογράφους για να εξοικει-
ωθούν με την ηλεκτρονική εφαρμογή και τον τρόπο λει-
τουργίας της. Αναλυτικά, τη σχετική επιστολή του Πα-
ραρτήματος μπορείτε να τη διαβάσετε ΕΔΩ.

• Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.html
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τονίζει την ανάγκη νέων μελετών και υλοποίησης των 
απαραίτητων έργων για την μακροπρόθεσμη επίλυση 
των προβλημάτων των Τεναγών Φιλίππων με βάση τη 
χρηματοδότηση για τη μελέτη που προκηρύχθηκε για 
την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής σε σχετικό 
Δελτίο Τύπου με αφορμή την πίεση των αγροτών για 
την άρδευση των καλλιεργειών τους από την κεντρική 
τάφρο Φιλίππων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί-
τε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος 
ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος συζήτησε το θέμα 
της τιμολόγησης του νερού, που περιγράφεται σε σχετική 

απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1751/Β/22-
05-2017), επισημαίνοντας ότι η εν λόγω απόφαση δεν θα 
πρέπει να έχει αντιαναπτυξιακή διάσταση, ιδιαίτερα όσον 
αναφορά στον πρωτογενή τομέα ο οποίος κατέχει και την συ-
ντριπτική πλειοψηφία των καταναλώσεων σε εθνικό επίπεδο 
και ο οποίος όμως συνεισφέρει στην εθνική οικονομία αλλά 
και στην διατροφική αυτάρκεια της πατρίδας μας. Το σχετικό 
έγγραφο του Παραρτήματος μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια σχετικής 
διαβούλευσης, κατέθεσε τις απόψεις και προτάσεις του για 
την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Δυτι-
κής Μακεδονίας για τη Βιοποικιλότητα. Ολοκληρωμένο το 
κείμενο των προτάσεων μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

• Η Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών 
Συστημάτων (http://gis.aua.gr) του Γεωπονικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) καλεί τους ενδιαφερόμενους 
να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθη-
ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Γεωπληροφορική και Χωρική Ανάλυση» του 
Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής 
Μηχανικής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδο-
μών και Περιβάλλοντος του ΓΠΑ, για το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018, μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 
2017. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Τα συνεργαζόμενα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και 
Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ-
λουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Αμπελουργία – Οινολογία» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018, μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 
2017. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Αν-
θρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα 
για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολο-
γία Τροφίμων και Διατροφή του ανθρώπου» για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μέχρι την Παρασκευή 8 
Σεπτεμβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες δια-
βάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής 
Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κα-
λεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα 

για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Φυσικοί Πόροι, Γεωπερι-
βάλλον & Γεωργική Μηχανική» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018, μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 
2017. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την 
παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Αυτοματισμοί στις αρδεύσεις, τις 
γεωργικές κατασκευές και στην εκμηχάνιση της 
γεωργίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μέχρι 
την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιό-
τητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επενδύσεις και Περι-
φερειακή Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018, μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017. Για 
περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιό-
τητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέα Επιχειρηματικό-
τητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018, μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρί-
ου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Πε-
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ριφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιό-
τητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αστική Ανάπλαση και 
Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μέχρι 
την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υπο-
ψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χωρική Ανάλυση 
και Διαχείριση Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018 μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 
2017. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφι-
ότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολεοδομία - Χωρο-
ταξία» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μέχρι την 
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017. Για περισσότερες 
πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφι-
ότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Έργων, 
Συγκοινωνιακός και Χωρικός Σχεδιασμός» για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μέχρι την Παρασκευή 15 
Σεπτεμβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες δια-
βάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ., ως επισπεύδον Τμή-
μα, η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Τμήμα Γεω-

λογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Οικο-
νομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμημα-
τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων» 
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μέχρι την Τετάρτη 
20 Σεπτεμβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες 
διαβάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερο-
μένους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακο-
λούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμο-
σφαιρικό Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι την 
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες διαβάστε ΕΔΩ. 

• Το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερο-
μένους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακο-
λούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεω-
λογία (Applied & Environmental Geology)» για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μέχρι την Παρασκευή 6 
Οκτωβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες δια-
βάστε ΕΔΩ.

• Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη-
μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα 
για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Αειφόρος Γεωργία και Επι-
χειρήσεις (MSc in Sustainable Agriculture and 
Business)» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μέχρι 
την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) 
προκηρύσσει την πρόσληψη Γεωπόνου με εμπειρία στα 
γνωστικά αντικείμενα της Θρέψης ή/και Εδαφολογίας 
ή/και Θερμοκηπιακών καλλιεργειών ή/και Φυτοπρο-
στασία Φυτών για 12μηνη απασχόληση με προοπτική 
ανανέωσης. Κατάθεση βιογραφικών μέχρι 10 Σεπτεμ-
βρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε 
ΕΔΩ.

• Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανα-

κοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) κτηνιάτρων 
για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων Κτηνιατρικής 
των Δ.Α.Ο.Κ. των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέ-
ρειας, για την εφαρμογή του Κοινοτικού Προγράμματος 
επιτήρησης και λήψης μέτρων για τα Εξωτικά Νοσήματα 
(Οζώδης Δερματίτιδα Βοοειδών, Ευλογιά του Προβάτου, 
Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη των Μικρών Μηρυκαστι-
κών). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
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• Ν. 4485/2017: Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις, ΦΕΚ 114/Α/04-08-2017. 

• Υ.Α. 158341/3927/26-07-2017: Παράταση της προθε-
σμίας υποβολής αιτήσεων εξαγοράς για την υπαγωγή 
στις παρ. 5-14 του άρθρου 47 του Ν. 998/1979 όπως 
ισχύει, ΦΕΚ 2758/Β/08-08-2017.

• Κ.Υ.Α. 940/81279/26-07-2017: Καθορισμός της δια-
δικασίας των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκατα-
στάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε 
εφαρμογή του άρθρου 17α του Ν. 4056/2016 (Α 52), 
ΦΕΚ 2741/Β/04-08-2017.

• Κ.Υ.Α. 2128/83966/01-08-2017: Καθορισμός των προϋ-
ποθέσεων και της διαδικασίας για την έναρξη λειτουρ-
γίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών 
αμπέλου, ΦΕΚ 2725/Β/03-08-2017.

• Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/02-08-2017: Τροποποίηση 
της με αριθ. ΔΝΣγ/32129 ΦΝ466/16-5-2017 (Β2519) από-
φασης έγκρισης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοι-
βών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, ΦΕΚ 2724/Β/03-08-2017. 

• Υ.Α. 8670/83089/01-08-2017: Τροποποίηση της με 
αριθ. 9497/104760/20-8-2014 υπουργικής απόφασης 
ΦΕΚ (Β2310) σχετικά με τη συνταγή χρήσης γεωργικών 
φαρμάκων, ΦΕΚ 2724/Β/03-08-2017.

• Κ.Υ.Α. 2066/82545/28-07-2017: 2η τροποποίηση της με 
αριθ. 2848/145689/28-12-2016 απόφασης του Υπουρ-
γού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310/Β) καθορισμός πλαισίου 
εφαρμογής του μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-
2020, ΦΕΚ 2706/Β/01-08-2017.

• Υ.Α. 1121/ 20-07-2017: Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 
3.44 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλι-
έργειεας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 
και Θάλασσας 2014-2020, ΦΕΚ 2686/Β/01-08-2017.

• Κ.Υ.Α. 2078/80743/25-07-2017: Καθορισμός των προϋ-
ποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των 
επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού 
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων 
εμπορίας του υλικού αυτού, ΦΕΚ 2679/Β/31-07-2017.

• Υ.Α. 1122/20-07-2017: Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των Μέτρων 
3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή από-
δοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις 
επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής 
απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών 
συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», 
της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, ΦΕΚ 
2656/Β/28-07-2017.

• Υ.Α. 158587/1808/26-07-2017: Εκτέλεση εργασιών κα-
τάρτισης και επικαιροποίησης δασικών χαρτών, ΦΕΚ 
2653/Β/28-07-2017.

• Υ.Α. 1123/20-07-2017: Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 
3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και 
χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», της Ενωσιακής 
Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, ΦΕΚ 2636/Β/27-07-
2017.

• Υ.Α. 1120/20-07-2017: Όροι και ρυθμίσεις σχετικά για 
την εφαρμογή και την υλοποίηση των Μέτρων 3.2.2., 
4.2.4 και 6.2.3 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατο-
καλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 
και Θάλασσας 2014-2020, ΦΕΚ 2637/Β/27-07-2017.

• Κ.Υ.Α. 1867/74282/07-07-2017: Καθορισμός λεπτομε-
ρειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην 
καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχαν-
θών σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, ΦΕΚ 2564/Β/25-07-2017.

• Υ.Α. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/16-05-2017: Έγκριση Κανο-
νισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής 

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

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

• Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έθεσε σε 
δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Αγροτικός συν-
δικαλισμός και άλλες διατάξεις» μέχρι την Παρασκευή 
15 Σεπτεμβρίου 2017, ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.

• Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Κοινής Υπουρ-
γικής απόφασης «Διάθεση Υγρών Αποβλήτων» μέχρι 
την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017, ΣΧΕΔΙΟ Κ.Υ.Α..

• Ολοκληρώθηκε στις 22 Αυγούστου 2017 η δημόσια δια-
βούλευση των όρων για τη διενέργεια πλειοδοτικού δια-
γωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος της πα-
ραγωγής και εμπορίας σπόρων σποράς ποικιλιών σιτηρών, 
κτηνοτροφικών φυτών, οσπρίων, βάμβακος και κηπευτι-

κών, κυριότητας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ΣΧΕΔΙΟ.
• Ολοκληρώθηκε στις 28 Ιουλίου 2017 η δημόσια διαβού-

λευση για το πλαίσιο των αρχών και στόχων του «Σχε-
δίου Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη και Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα των Επιχει-
ρήσεων και των Οργανισμών», ΣΧΕΔΙΟ.

• Ολοκληρώθηκε στις 19 Ιουλίου 2017 η δημόσια διαβού-
λευση του Σχεδίου Νόμου «Έρευνα και εκμετάλλευση 
λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις», ΣΧΕΔΙΟ ΝΟ-
ΜΟΥ.

• Ολοκληρώθηκε στις 14 Ιουλίου 2017 η δημόσια διαβού-
λευση του Σχεδίου Νόμου «Εκσυγχρονισμός της Επιμε-
λητηριακής Νομοθεσίας», ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. 

τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσι-
ών κατά τη διαδικασία της παρ. 8.δ του άρθρου 53 του 
Ν. 4412/2016 (Α 147), ΦΕΚ 2519/Β/20-07-2017.

• Κ.Υ.Α. 2339/77269/14-07-2017: Καθορισμός των ανα-
γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
του κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1165 
της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών εκτά-
κτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων 
φρούτων (ΕΕ L 150, 01-07-2017, σελ. 31), ΦΕΚ 2436/
Β/17-07-2017.

• Υ.Α. 1032/70098/28-06-2017: Τροποποίηση της υπ΄α-
ριθ. 1332/93570/23-08-2016 (Β2848) «Διαδικασία μί-
σθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία 
επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας και κατανο-
μής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβα-
τική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχε-
δίων βόσκησης» απόφασης του ΥΠΑΑΤ, όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπ΄αριθ. 558/39122/05-04-2017 (Β1340) 
απόφαση του ΥΠΑΑΤ και ισχύει, ΦΕΚ 2390/Β/14-07-
2017.

• Υ.Α. 158576/1579/04-07-2017: Καθορισμός τεχνικών 

προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτι-
μώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών 
χαρτών, ΦΕΚ 2373/Β/12-07-2017.

• Κ.Υ.Α. 158298/3670/04-07-2017: Εφαρμογή των άρθρων 
47 (παρ. 5-14) και 47Β του Ν. 998/1979 σε περιοχές αναρ-
τημένων δασικών χαρτών, ΦΕΚ 2355/Β/11-07-2017.

• Κ.Υ.Α. 826/72508/04-07-2017: Πρόγραμμα για τη βελ-
τίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορί-
ας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017 
και 2018, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671), ΦΕΚ 2334/
Β/10-07-2017.

• Κ.Υ.Α. 1058/71977/03-07-2017: Καθορισμός των Προ-
διαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών 
Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατά-
ξεων του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α), ΦΕΚ 2331/Β/07-
07-2017.

• Κ.Υ.Α. 646/69401/27-06-2017: Καθορισμός των δικαιο-
λογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση 
ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας, ΦΕΚ 2284/Β/05-07-2017.

Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε στατιστι-
κά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμμένα μέλη του, μέ-
χρι και 31 Αυγούστου 2016 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εξασφάλισε στα μέλη του ειδικές – προνομι-
ακές τιμές για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

http://www.opengov.gr/ypaat/?p=1916
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8797
http://www.opengov.gr/ypaat/?p=1883
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8206
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8704
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8704
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8252
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20418&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20403&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20403&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20402&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20402&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20391&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20381&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20380&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20380&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20379&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20379&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20368&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161124015304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161004073502_5.pdf
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ΕΥΡΩΠΗ

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοί-
νωσε ότι τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόζονται ήδη για 
την ενίσχυση των παραγωγών αλλοιώσιμων φρούτων 
οι οποίοι επλήγησαν από τη ρωσική απαγόρευση των 
εισαγωγών, θα παραταθούν για ακόμη έναν χρόνο, έως 
τα τέλη Ιουνίου του 2018, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Παραβάσεις της κοινοτικής νομο-
θεσίας από τα κράτη – μέλη, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ.

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η Επιτροπή αποφάσισε να συστή-
σει στο Συμβούλιο να κλείσει τη διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος (ΔΥΕ) για την Ελλάδα, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Το νέο πρόγραμμα της Ε.Ε. για την 
κατανάλωση γάλακτος, φρούτων και λαχανικών στα σχο-
λεία θα τεθεί σε εφαρμογή την 1η Αυγούστου και θα μπορεί 
να υλοποιηθεί σε ολόκληρη την Ένωση από την πρώτη 
ημέρα του σχολικού έτους 2017/2018, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλε-
κτρονική πλατφόρμα E – POS της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ για 
τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που αφορούν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Τ.Ε.Α.ΓΕ.: Ενημερωτικό τρίπτυχο για 

το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 

Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

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

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

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

Υπενθύμιση για την καταβολή της 
ετήσιας συνδρομής ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2016 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Ανανέωση της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20343&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20392&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20388&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20452&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160812022915_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160120022926_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160316040426_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161214023617_6.html
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170303072058_5.pdf
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Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2017

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

ΧΑΝΙΑ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης, 
ΜΑΙΧ

Web: http://www.climate2017.eu

3 – 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2017

15th CONGRESS OF THE REGIONAL 
COMMITTEE ON MEDITERRANEAN 

NEOGENE STRATIGRAPHY-RCMNS 2017 
«EXPLORING PHYSICAL LABORATORY – 

THE MEDITERRANEAN BASIN»
ΑΘΗΝΑ

RCMNS, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, Ελληνική 

Ιζηματολογική Ένωση, Επιτροπή Παλαιοντολογίας - 
Στρωματογραφίας

Web: http://www.rcmns2017.com/2nd CIRCULAR

4-7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2017

IOBC- ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΧΑΝΙΑ

Δ.Π.Θ., Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος, IOBC, Γ.Π.Α., 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ιν-

στιτούτο 
ΜΑΙΧ 

Web: http://iobc2017.maich.gr/ http://entomology.
agro.duth.gr/ Email: gbroufas@agro.duth.gr 

7-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2017

24Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΝ 
ΑΓΡΟΤΩΝ

«ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ-ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΔΥΟ 
ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

ΧΑΝΙΑ

Π.Ε.Ν.Α.
ΜΑΙΧ

Web: http://www.synedriopena.gr, 
Email: synedrio.pena@gmail.com 

12-14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2017

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΕΔΡΙΟ WATEC
ΙΣΡΑΗΛ

Ισραήλ Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Τελ Αβίβ
Web: http://www.watec-israel.com 

19-22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2017

17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥ-
ΝΕΔΡΙΟ
ΑΘΗΝΑ

Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τηλ:2105294568

Email: 17pes@entsoc.gr

21-24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2017

HAICTA 2017: 8TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON INFORMATION & 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

IN AGRICULTURE, FOOD AND 
ENVIRONMENT

XANIA

HAICTA & Mediterranean Agronomic Institute of 
Chania

Email: haicta2017@gmail.com

28-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2017

10Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙ-
ΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΣ»
ΑΘΗΝΑ

Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος
Web: http://www.egme.gr   

29-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2017

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σ.Ε.Γ.Μ. «Ο ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΣ- 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ 

ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών- 
Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.)

Erasmus Conferences Tours & Travel A.E. 
Τηλ: 2107414700,

Fax: 2107257532 Email: info@segm-
conference2017.gr

Web: https://www.erasmus.gr

4-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
ΕΖΕ: ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ-

ΔΡΙΟ
ΛΑΡΙΣΑ

Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (ΕΖΕ)
Τηλ: 2105294412, 2105294422 Email: eze@aua.gr, 

Web: http://www.eze.gr 

4-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ-

ΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας της Ε.Γ.Ε., Σύνδε-
σμος Γεωλόγων & Μεταλλειολόγων Κύπρου, Γ.Π.Α.

Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.
Τηλ: 2105294156, 2105294157, 2105294165, 
2107722095 Fax: 2105294161 Email: info@

hydrogeologycongress.gr, Web: www.
hydrogeologycongress.gr

http://www.climate2017.eu
http://www.rcmns2017.com/
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170203071126_5.pdf
http://iobc2017.maich.gr/
http://entomology.agro.duth.gr/
http://entomology.agro.duth.gr/
mailto:gbroufas@agro.duth.gr
http://www.synedriopena.gr
mailto:synedrio.pena@gmail.com
http://www.watec-israel.com
mailto:17pes@entsoc.gr
mailto:haicta2017@gmail.com
http://www.egme.gr
mailto:info@segm-conference2017.gr
mailto:info@segm-conference2017.gr
https://www.erasmus.gr
mailto:eze@aua.gr
http://www.eze.gr
mailto:info@hydrogeologycongress.gr
mailto:info@hydrogeologycongress.gr
http://www.hydrogeologycongress.gr
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