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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Κυκλοφόρησε το 1/2017 Τεύχος του Επιστημονικού 
Περιοδικού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

Κυκλοφόρησε από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. το 1/2017 Τεύχος του 
Επιστημονικού Περιοδικού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ-
ΚΑ ΘΕΜΑΤΑ», Τόμος 26, Σειρά VI, που περιλαμβάνει συ-
νολικά 4 ερευνητικές εργασίες, 2 δασολογικού και 2 γεω-
πονικού περιεχομένου. Για όσους θέλουν να ενημερωθούν 
αναλυτικά για το περιεχόμενο αυτού του Τεύχους μπορούν 
να το δουν  ΕΔΩ.

Ενέργειες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τις πλημμύρες στη Δυτι-
κή Αττική και στην Αιτωλοακαρνανία

Τα Παραρτήματα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Πε-
λοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
έπειτα από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν 
τη Δυτική Αττική και την Αιτωλοακαρνανία διενήργησαν 
αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές για την καταγραφή των 
γεωλογικών αιτιών που συνέβαλαν στην πρόσκληση των 
πλημμυρικών φαινομένων. 

Αναλυτικότερα, η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήμα-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
σας εύχεται

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ & ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

mailto:pub_relations@geotee.gr
http://www.geotee.gr/lnkfiles/20171228031216_1.pdf
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 Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Παραρτήματα
Τεύχος 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονι-
κών συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

τος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας συγκρότησε Ομάδα Εργα-
σίας με αντικείμενο τη σύνταξη έκθεσης για τις πλημμύρες 
στις περιοχές της Μάνδρας και της Νέας Περάμου με σκοπό 
την κατανόηση του μηχανισμού της πλημμύρας, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις φυσικές συνθήκες και τις ανθρωπογενείς 
επεμβάσεις της περιοχής. Η Ομάδα Εργασίας πραγματο-
ποίησε αυτοψία στις περιοχές και ολοκλήρωσε το έργο της 
υποβάλλοντας τη σχετική έκθεση, η οποία και εγκρίθηκε, 
στη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος (δείτε ΕΔΩ).

Οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές της Αιτωλοακαρνα-
νίας πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένους έμπειρους 
επιστήμονες, γεωλόγους, μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου 
Πατρών, μέλη της Δ.Ε. του Παραρτήματος Πελοποννήσου 
& Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τα 
αποτελέσματά τους μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ. 

Οι καταστροφικές πλημμύρες των προηγούμενων μη-

νών καταδεικνύουν ότι η αποτελεσματικότερη αντιπλημ-
μυρική προστασία μιας περιοχής ξεκινάει από την πρό-
ληψη. Οι συνέπειες μιας πλημμύρας αλλά και το κόστος 
αποκατάστασης των προβλημάτων που δημιουργεί είναι 
πάντα μεγαλύτερο από το κόστος πρόληψής της. Η πρό-
ληψη όμως θα πρέπει να είναι άρτια σχεδιασμένη. Αυτό 
σημαίνει ότι θα πρέπει να περιλαμβάνει την εκπόνηση με-
λετών γεωλογικής καταλληλόλητας σε υφιστάμενους οι-
κισμούς, την υλοποίηση και τη συντήρηση απαραίτητων 
αντιπλημμυρικών έργων και την προστασία των δασών 
και των δασικών οικοσυστημάτων. Επομένως, υφίσταται 
άμεση αναγκαιότητα ενός άρτιου και αντιπλημμυρικού 
σχεδιασμού για τη χώρα. Σχεδιασμός που πρέπει να πε-
ράσει στη διαδικασία υλοποίησης και κατασκευής των 
απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων, όσο το δυνατόν 
ταχύτερα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ανατολικής 
Στερεάς Ελλάδας μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που 
έπληξαν τη Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο Αττικής συγκρό-
τησε Ομάδα Εργασίας για τη σύνταξη έκθεσης με σκοπό να 
αποτυπωθούν τα αίτια και τα χαρακτηριστικά τους, καθώς 
και ο μηχανισμός τους, λαμβάνοντας υπόψη τις φυσικές 
συνθήκες και τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις της περιοχής. 
Η Ομάδα Εργασίας ολοκλήρωσε το έργο της και υπέβαλε τη 
σχετική έκθεση η οποία και εγκρίθηκε στην 8η/19-12-2017 
συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό 
Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ και την έκθεση της 
Ομάδας Εργασίας ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελ-
λάδας, έπειτα από τις πλημμύρες του Δεκεμβρίου στην Αι-
τωλοακαρνανία, πραγματοποίησε αυτοψίες στους Δήμους 
Αγρινίου και Μεσολογγίου και στη συνέχεια στο Δήμο 
Θέρμου με σκοπό να καταγραφούν τα γεωλογικά αίτια 

που συνέβαλαν στην πρόκληση των πλημμυρικών φαινο-
μένων. Οι αυτοψίες πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμέ-
νους έμπειρους επιστήμονες, γεωλόγους, μέλη Δ.Ε.Π. του 
Πανεπιστημίου Πατρών, μέλη της Δ.Ε. του Παραρτήματος 
και μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., παρουσία του Προέδρου της Δ.Ε.. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τα σχετικά 
Δελτία Τύπου ΕΔΩ και ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας απέστειλε έγ-

γραφο προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Γενικό 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ για την 
αναγκαιότητα κατάρτισης Νέων Αγροτών. Στο έγγραφό του 
αναφέρεται στους Νέους Αγρότες που είχαν αποδεδειγμένο 
κώλυμα και δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν εκπαι-
δευτικά σεμινάρια τα οποία διοργανώθηκαν από τον ΕΛΓΟ 
– ΔΗΜΗΤΡΑ με αποτέλεσμα τη μη απόκτηση του σχετικού 
δικαιολογητικού πιστοποίησης της επαγγελματικής τους κα-
τάρτισης που αποτελεί μία από τις συμβατικές υποχρεώσεις 
των δικαιούχων στα πλαίσια του προγράμματος Νέων Αγρο-
τών του έτους 2014. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί-
τε να δείτε το σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος ΕΔΩ.

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

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee-anste.gr/images/Ekthesi_Plimirra_ Mandras_Neas_Peramou_15_12_2017.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20856&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20893&TabID=3
http://www.geotee-anste.gr/images/Ekthesi_Plimirra_ Mandras_Neas_Peramou_15_12_2017.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20856&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20882&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20892&TabID=3
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170303072058_5.pdf
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Διαβούλευση

Μεταπτυχιακά
Τεύχος 19

Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπο-
ρείτε να δείτε στατιστικά στοιχεία που 
αφορούν τα εγγεγραμμένα μέλη του, 
μέχρι και 31 Αυγούστου 2016 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

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

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια 
ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥ-
ΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..:
-   Σχέδιο Νόμου για τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΙΑΒΟΥ-

ΛΕΥΣΗ.
• Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης 
Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποτα-
μών των Υδατικών Διαμερισμάτων της Χώρας. Οι φά-
κελοι των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΣΜΠΕ) Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων 
της Χώρας αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης. Οι 
αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να αποστείλουν τη γνώμη 
τους και τις παρατηρήσεις τους στο e-mail της ΔΙΠΑ: 
sec.dipa@prv.ypeka.gr. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε  ΕΔΩ.

 • Η Υπουργός Τουρισμού έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 

θεσμικού πλαισίου στον τομέα του Τουρισμού» μέχρι την 
Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018, ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.

• Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έθε-
σε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για την 
ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέχρι την 
Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018, ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.

 • Διαβούλευση της Υπουργικής Απόφασης των λεπτομε-
ρειών εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1-16.2 «Ίδρυση και 
λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής 
Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη 
βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1-16.5 «Συνεργασία 
για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές 
και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, μέχρι την 
Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018. Για περισσότερες πληρο-
φορίες δείτε ΕΔΩ.

 • Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης έθεσε σε δημό-
σια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Τροποποίη-
ση του Ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευ-
θύνης» μέχρι την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018, ΣΧΕΔΙΟ 
ΝΟΜΟΥ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση έως 250 θέσεων φοιτητών/τριων, οι οποίοι/ες θα παρακολουθήσουν το 
εξ αποστάσεως κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 13-01-2018. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

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

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161124015304_6.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/?category_id=0&limitstart=0
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/?category_id=0&limitstart=0
mailto:sec.dipa@prv.ypeka.gr
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR
http://www.opengov.gr/tourism/?p=1372
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3758
http://www.minagric.gr/index.php/el/minagric-hot-news-el/5832-diavouleysh-161-162-165
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8498
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8498
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20848&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
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ΝομοθεσίαΤεύχος 19

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

• Υ.Α. 549/122548/20-11-2017: Μετάθεση ημερομηνί-
ας εκλογών Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε.) – Ν.Π.Δ.Δ., ΦΕΚ 4231/Β/04-12-2017.

• K.Y.A. 467/138466/22-12-2017:  Χορήγηση ενισχύσε-
ων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε κτηνοτρόφους 
αιγοπροβάτων και βοοειδών από περιοχές που κηρύ-
χτηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής (EEL 
352/4.12.2013), ΦΕΚ 4615/Β/28-12-2017.

• Υ.Α. 4349/135471/15-12-2017: Πρόγραμμα επιτήρησης 
και λήψης μέτρων για την προστασία του ζωικού κεφα-
λαίου της Ελλάδας από τα Εξωτικά Νοσήματα: Οζώδης 
Δερματίτιδα των Βοοειδών, Αφθώδης Πυρετός, Πανώλη 
των Μικρών Μηρυκαστικών  και Ευλογιά του Προβά-
του, ΦΕΚ 4549/Β/21-12-2017.

• Υ.Α. 13849/14-12-2017: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020. 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 εκμετάλ-
λευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία 
του περιβάλλοντος», ΦΕΚ 4543/Β/21-12-2017.

• Α.Π. ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 126/2017/29-11-2017:  Έκδοση προτύ-
πων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη 
σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών 
άνω των ορίων και κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 
(Α’ 147) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, 
ΦΕΚ 4535/Β/21-12-2017.

• Υ.Α. 2064/136790/19-12-2017: 1η Τροποποίηση της 
αριθμ. 1013/95296/13.09.2017 υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ Β’ 3256/18.09.2017) «Καθορισμός πλαισίου εφαρ-
μογής των Δράσεων 10.01.01 «Προστασία της άγριας 
ορνιθοπανίδας», 10.01.02 «Προστασία παραδοσιακού 
ελαιώνα Άμφισσας», 10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκο-
μικής πρακτικής στον αμπελώνα της Ν. Θήρας» και 
10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική 
δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντι-
κά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, ΦΕΚ 4507/
Β/20-12-2017.

• Κ.Υ.Α. 2896/134128/12-12-2017: Καθορισμός των Δή-
μων και Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται για 
τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, 
καθώς και του ύψους χρηματοδότησης για το έτος 2017, 

ΦΕΚ 4439/B/15-12-2017.
• Κ.Υ.Α. 50743/11-12-2017: Αναθεώρηση εθνικού κατα-

λόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 
Natura 2000, ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017.

• Υ.Α. 163993/2909/07-12-2017: Συμπλήρωση της αριθμ. 
146776/2459/21.10.2016 απόφασης Υ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 
3532 Β’) «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παρά-
γραφο 1 εδάφια β’, γ’, δ’ και ε’ του άρθρου 21 του Ν. 
3889/2010 όπως ισχύει», ΦΕΚ 4430/Β/15-12-2017.

• Κ.Υ.Α. 163478/2903/30-11-2017: Τροποποίηση και συ-
μπλήρωση της αριθμ. 131759/3479/19-11-2015 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2564 Β’) με τίτλο «Ίδρυση 
Δασικών Φυτωρίων», ΦΕΚ 4357/Β/13-12-2017.

• Κ.Υ.Α. 2791/129051/24-11-2017: Τροποποίηση της 
αριθμ. 250744/17.6.2003 απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας «Τεχνικός Κα-
νονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπο-
ρά κτηνοτροφικών φυτών» (Β’ 861/17.2.2003), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει και συμμόρφωση προς 
την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2016/2019 της Επιτροπής 
(EEL 327, 2-12-2016, σ. 59), ΦΕΚ 4350/Β/13-12-2017.

• Υ.Α. 13184/29-11-2017: Λεπτομέρειες εφαρμογής του 
Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγω-
γών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2014-2020, ΦΕΚ 4328/Β/12-12-2017.

• Κ.Υ.Α. 133473/05-12-2017: Συμπλήρωση και τροποποί-
ηση της αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση 
Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα 
με το άρθρο 65 του Ν. 4446/2016, (Α’ 240)» (Β’ 1445), 
ΦΕΚ 4309/Β/11-12-2017.

• Υ.Α. 13158/28-11-2017: Καθορισμός πλαισίου εφαρμο-
γής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευ-
σης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν 
στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλ-
λοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
της Ελλάδας 2014-2020, ΦΕΚ 4302/Β/11-12-2017.

• Υ.Α. 13215/30-11-2017: Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 
19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβου-
λία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δη-
μοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των 
Τοπικών Προγραμμάτων, ΦΕΚ 4285/Β/08-12-2017.

• Υ.Α. 13214/30-11-2017: Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 
19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβου-
λία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδι-
ωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των 
Τοπικών Προγραμμάτων, ΦΕΚ 4268/Β/06-12-2017.

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20843&TabID=2
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20903&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20896&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20895&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20894&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20889&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20889&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20881&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20887&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20880&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20878&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20877&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20862&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20858&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20857&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20850&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20844&TabID=4
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ΕΥΡΩΠΗ

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

Τ.Ε.Α.ΓΕ.: Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελματικής 
Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

ΕΡΓΑΣΙΑ

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

• Κ.Υ.Α. 129228/24-11-2017: Τροποποίηση και συμπλή-
ρωση της υπ΄αριθμ. 108621/17-10-2016 κοινής Υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέ-
σεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή 
σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 (Α’ 117), 
επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωρ-
γικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του 
άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής, 
αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση 
του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέ-

ξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου» (Β’ 3410), ΦΕΚ 
4122/Β/27-11-2017.

 • Κ.Υ.Α. 129229/24-11-2017: Καθορισμός των ειδών επεν-
δυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς παραγωγής των 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), 
που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του 
Ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, 
περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετι-
κού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυ-
τικά σχέδια του τομέα αυτού, ΦΕΚ 4122/Β/27-11-2017.

• Παραβάσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας από τα κράτη – μέλη, Δεκέμβριος 2017, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωση για την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: rescEU, ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, ΔΕΛ-

ΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 
• Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Στις 18 Δεκεμβρίου 2017 το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την πρόταση οδηγίας 

για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ολόκληρη την Ε.Ε.. Η νέα νομοθεσία καλύπτει τη 
βιωσιμότητα, τις μεταφορές, την ηλεκτρική ενέργεια, τη θέρμανση και την ψύξη και επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση 
των καταναλωτών. Η διευκόλυνση και η ενίσχυση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από τους καταναλωτές 
αποτελούν βασικό στοιχείο της θέσης του Συμβουλίου, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη εποχικών 
ή παροδικών αναγκών, στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι τη 
Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20808&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20808&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20808&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20854&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20823&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20811&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20811&TabID=4
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/12/18/promoting-renewable-energy-use-council-adopts-its-position/
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20902&TabID=4
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21 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

2018

1Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Γεωλογική Εταιρία- Επιτροπή 
Τηλεπισκόπησης και Διαστημικών Εφαρμογών

Αίθουσα Τελετών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Email: sykioti@noa.gr 

18-21 
ΙΟΥΝΙΟΥ 

2018

16ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Web: www.16ECEE.org , Email: info@16ecee.org 

Τηλ.:2310433099

1-5 ΙΟΥΛΙΟΥ 
2018

13Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΧΑΝΙΑ

Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών 
Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας, Τμήμα 

Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Γ.Π.Α.
ΜΑΙΧ

Web: www.ifsa2018.gr , Email: koutsouris@aua.gr , 
Τηλ.210 5294721, Fax: 210 5294020 

8-11 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2018

HYDROMEDIT 2018- 3Ο ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
«ΓΑΛΑΖΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΜΒΙΟΥΣ 

ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ»
ΒΟΛΟΣ

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου 
Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα 
Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολογίας, 

Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ 
Δυτικής Ελλάδας

Web: www.hydromedit.gr 
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