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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Εκλογές ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις 22 Απριλίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 6 του Ν. 
1474/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 2458/97, καθώς 
και το αρ. 2 του Π.Δ. 334/85 και την υπ’ αριθ. 549/122548/20-11-2017 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την 
μετάθεση της ημερομηνίας των εκλογών του Επιμελητηρίου, προ-
κηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησής του. Οι 
εκλογές θα διεξαχθούν σε ολόκληρη τη χώρα στις 22 Απριλίου 2018, 
ημέρα Κυριακή, από τις 08:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα. 
  Καλούνται όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου που επιθυμούν να 
εκλεγούν στα Όργανα Διοίκησής του, να υποβάλλουν τις υποψη-
φιότητές τους στο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέχρι και τις 13 Μαρτίου 
2018. Γίνονται δεκτές οι υποψηφιότητες για την εκλογή αντιπρο-
σώπων ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικου-
σών Επιτροπών, που υποβάλλονται από συνδυασμούς ή μεμονω-
μένους υποψηφίους με δήλωσή τους προς το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 
  Οι υποψηφιότητες μπορεί να κατατεθούν και στα Περιφερειακά Πα-
ραρτήματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τις οποίες υποχρεούται ο Πρόεδρος της 
Δ.Ε. να διαβιβάσει στο Δ.Σ. την επομένη της λήξης της προθεσμίας 
υποβολής τους. Μπορεί, επίσης, οι υποψηφιότητες να σταλούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ταχυδρομικά, με συστη-
μένη επιστολή, στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Βενιζέλου 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).

 Οι υποψήφιοι θα πρέπει, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητάς τους, να έχουν εξοφλήσει τις οικο-
νομικές τους υποχρεώσεις προς το Επιμελητήριο και για το έτος 2017 (πληροφορίες για οικονομικές υποχρεώσεις στο 
Λογιστήριο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τηλ. 2310278817-8 και 2310236305, εσωτ. 3).

Οι υποψήφιοι για τα όργανα διοίκησης των Περιφερειακών Παραρτημάτων πρέπει να ασκούν την επαγγελματική 
τους δραστηριότητα (ή να διαμένουν, προκειμένου για τα ανεπάγγελτα, άνεργα ή ομότιμα μέλη) στην περιφέρεια αρμοδι-
ότητας του συγκεκριμένου παραρτήματος, στα όργανα του οποίου επιθυμούν να εκλεγούν.

Τέλος, κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ταυτόχρονα υποψηφιότητα για:
α) το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
β) τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος στο οποίο ανήκει και
γ) τους Αντιπροσώπους των Κλάδων, στη Συνέλευση του Παραρτήματός του και στη Γενική Συνέλευση 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Για το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος

Μάμαλης Αν. Σπυρίδων

mailto:pub_relations@geotee.gr
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Απόψεις επί του Σχεδίου Νόμου «Ίδρυση Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις»

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας απέστειλε στη Δι-
αρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των 
Ελλήνων τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του επί των 
διατάξεων του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής και άλλες διατάξεις»

Το Επιμελητήριο, διαφωνεί με τη μεταφορά του Τμήμα-
τος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονί-
ας και Θράκης με έδρα τη Δράμα, από τη Σχολή Τεχνολογίας 
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, όπου 
ανήκει σήμερα, στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, γιατί 
η αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή αμιγούς γε-
ωτεχνικής φύσεως επιστημονικών αντικειμένων τα οποία 
ανήκουν στις επιστήμες της Γεωπονίας και της Δασολογίας. 
Η ένταξή του σε άλλη σχολή θα δημιουργήσει σημαντικά 
προβλήματα στην ακαδημαϊκή λειτουργία με μοναδικό απο-
τέλεσμα την υπονόμευση του σκοπού ίδρυσής του. 

Επιπλέον, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εκφράζει την πλήρη αντίθεσή 
σου στην πρόβλεψη του εν λόγω νομοσχεδίου για την ομα-
δοποίηση – συγχώνευση της ειδικότητας των Δασολόγων 
μελών του με άλλες ειδικότητες χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη οι σαφείς διαχωρισμοί μεταξύ των επιστημονικών 
προσόντων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των εκ-
παιδευτικών κάθε ειδικότητας. Αναλυτικότερα, μπορείτε να 
διαβάσετε το σχετικό έγγραφο του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Προτάσεις για την επιτάχυνση της αδειοδότη-
σης των υφιστάμενων υδροληψιών

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επεσήμανε, με επιστολή του προς τον Αν. 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σ. Φάμελλο, τα 
προβλήματα που παρατηρούνται στην αδειοδότηση των 
υφιστάμενων υδροληψιών και κατέθεσε τις προτάσεις του 
για την επιτάχυνση της συγκεκριμένης διαδικασίας. Μεταξύ 
άλλων, το Επιμελητήριο προτείνει τη δημιουργία ενός Ηλε-
κτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης Υδροληψιών (Η.Σ.Α.Υ.), 
στα πρότυπα της πλατφόρμας Διαχείρισης Δηλώσεων Αυ-
θαίρετων Κτισμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί-
τε να δείτε τη σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Ενδεικτικός τιμοκατάλογος των Σχεδίων Βελτί-
ωσης

Οι Επιτροπές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε για την αναμόρφωση του 
Π.Α.Α. και την κοστολόγηση έργων του Π.Α.Α. προχώρη-
σαν στην κατάρτιση ενδεικτικού τιμοκαταλόγου για τα Σχέ-
δια Βελτίωσης στον οποίο περιγράφονται οι εργασίες που 
απαιτούνται, οι ανθρωποώρες που χρειάζονται και τέλος οι 
προτεινόμενες αμοιβές, τόσο ανά φάση όσο και συνολικά. 
Τον τιμοκατάλογο μπορείτε να τον δείτε ΕΔΩ.

Επιτυχημένη η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 
27η AGROTICA 2018

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) έδωσε 
το παρόν στην 27η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημά-
των, Εξοπλισμού & Εφοδίων, AGROTICA 2018, (Περίπτερο 
2, stand 27, 1ος όροφος).

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης το Επιμελητήριο συνδι-
οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία δύο εκδηλώσεις. Την Πέ-
μπτη, 1 Φεβρουαρίου, συνδιοργάνωσε Τεχνική Συνάντηση 
για τις Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3 και το Υπομέτρο 5.1, με το 
Υπ.Α.Α.Τ., και συγκεκριμένα με την Ειδική Υπηρεσία Διαχεί-
ρισης (Ε.Υ.Δ.) και την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) 
του Π.Α.Α. 2014-2020, και τον ΕΛ.Γ.Α.. Την Παρασκευή, 2 
Φεβρουαρίου, συνδιοργάνωσε με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 
ημερίδα με θέμα «Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού. 
Ρόλος & Υπεραξία Φυτικών Προϊόντων». Τέλος, το Σάββατο 
3 Φεβρουαρίου, πραγματοποίησε συζήτηση για τα μέλη του 
για το θέμα της παροχής Γεωργικών Συμβουλών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 4.1.1, 4.1.3 & 
ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 5.1

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Τεχνική Συνά-
ντηση για τις Δράσεις 4.1.1 & 4.1.3. και το Υπομέτρο 5.1 του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, την Πέ-
μπτη 1 Φεβρουαρίου 2018. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Γε-
νικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαθέσιμων Κοι-
νοτικών Πόρων, κ. Χ. Κασίμης. Ο Γενικός Γραμματέας επε-
σήμανε στον χαιρετισμό του ότι το Υπουργείο, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
και οι Μελετητές είναι εταίροι και ενωμένοι, με σεβασμό 
στους κανόνες, θα βοηθήσουν στην υλοποίηση του μέτρου. 
Μετά τον Γενικό Γραμματέα τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του 
Επιμελητηρίου, κ. Σπ. Μάμαλης, ο οποίος τόνισε ότι τα Σχέ-
δια Βελτίωσης αποτελούσαν το κορυφαίο μέτρο του Π.Α.Α. 
σε όλες τις προγραμματικές περιόδους. Μέτρο, το οποίο 
πάντα σκόπευε στον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, 
στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγροτικής οικονομίας. Ο 
Πρόεδρος συμφώνησε με τον Γ. Γραμματέα ότι το Υπουργείο 
και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι εταίροι και τόνισε πως οι συνάδελφοι 
γεωτεχνικοί έχουν αποδείξει πως μπορούν να συμβουλεύ-

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21045&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21018&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21008&TabID=1
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σουν τους αγρότες να αξιοποιήσουν ορθολογικά τα χρήματά 
τους και ότι δεν μπορεί να υπάρξει αγροτική ανάπτυξη χω-
ρίς τους γεωτεχνικούς γιατί η επιστημονική γνώση αποτελεί 
επένδυση και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κόστος. 

Μετά τον Προέδρο του Επιμελητηρίου μικρή παρέμβαση 
έγινε από τον κ. Αθ. Σαρόπουλο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και 
Πρόεδρο της Δ.Ε. του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Ευθ. Τσιατού-
ρας, Προϊστάμενος της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές 
Εκμεταλλεύσεις, Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α., όπου μαζί με τους τους υπαλλή-
λους της Μονάδας, κ.κ. Β. Κοκόλη, Γ. Παπασταματίου και Αικ. 
Τσολακίδη, απάντησαν στις απορίες και στα ερωτήματα των 
συμμετεχόντων, ενώ στο τέλος το κοινό ενημερώθηκε από τον 
κ. Στ. Καουκάκη (ΕΛ.Γ.Α.) για το Υπομέτρο 5.1. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ και να παρακολουθήσετε ολόκληρη την 
Τεχνική Συνάντηση μαγνητοσκοπημένη ΕΔΩ.

Επισημαίνεται ότι εκτός από την Τεχνική Συνάντηση για 
τις δράσεις 4.1.1 & 4.1.3 στη Θεσσαλονίκη, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε 
συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) και 
την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (Ε.Υ.Ε.) του Π.Α.Α. 2014-
2020 διοργάνωσε και συνεχίζει να διοργανώνει Τεχνικές 
Συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή των Πε-
ριφερειακών του Παραρτημάτων και των τοπικών φορέων. 
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί τέτοιες Συναντήσεις 
στη Λάρισα, στις 31 Ιανουαρίου, στην Πάτρα στις 12 Φεβρου-
αρίου, στην Τρίπολη στις 13 Φεβρουαρίου & στο Ηράκλειο 
Κρήτης στις 23 Φεβρουαρίου, ενώ θα πραγματοποιηθεί στις 
1 Μαρτίου στην Κομοτηνή (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. 
ΡΟΛΟΣ & ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

Επιτυχημένη ήταν η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 για την Τράπεζα Διατήρη-
σης Γενετικού Υλικού (ΤΔΓΥ) από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τον ΕΛΓΟ 
– ΔΗΜΗΤΡΑ. Την ημερίδα χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ 
– ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Γ. Καρέτσος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής 
Οικονομίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, κ. Θ. Παπάς, ο 
Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Αθ. Σαββάκης, ο πρώην Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και νυν πρόεδρος της 

αγροδιατροφικής σύμπραξης της Κ. Μακεδονίας, κ. Κ. Κιλτί-
δης, και  ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Σπ. Μάμαλης. 

Ο κ. Μάμαλης τόνισε στον χαιρετισμό του ότι η διατήρηση 
και η ανάδειξη γενετικού υλικού αποτελεί πολιτική πρώτης 
προτεραιότητας για την ελληνική οικονομία. Το Επιμελητήριο 
ήδη έχει επισημάνει ότι η ανάδειξη της βιοποικιλότητας και 
του γενετικού υλικού είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί τα 
ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό και αναπτύσσει το brand 
name ΕΛΛΑΣ. Η πολιτεία πλέον δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον 
και η συνολική επένδυσή της θα πρέπει να έχει τρεις κα-
τευθύνσεις. Την κατεύθυνση της διατήρησης και της κατα-
γραφής, της ανάδειξης, και της εμπορικής αξιοποίησης του 
γενετικού υλικού. Σε αυτή την προσπάθεια το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα 
είναι παρών μαζί με όλους τους φορείς που ασχολούνται με το 

συγκεκριμένο θέμα, θα είναι παρών μέσω των γεωτεχνικών 
μελών του αλλά και μέσω των ειδικών επιστημόνων. 

Η ημερίδα αποτελούνταν από δύο θεματικές ενότητες. Η 
πρώτη αφορούσε τον ρόλο της ΤΔΓΥ στη σποροπαραγωγή 
κηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας και η δεύτερη 
τον ρόλο της ΤΓΔΥ στην ανάπτυξη δενδρωδών καλλιεργει-
ών, αμπέλου και αρωματικών – φαρμακευτικών ειδών. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το σχετι-
κό Δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου ΕΔΩ και ολόκληρη την 
ημερίδα μπορείτε να τη δείτε μαγνητοσκοπημένη ΕΔΩ.

ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πραγματοποίησε συζήτηση για τα μέλη 

του με αντικείμενο την παροχή Γεωργικών Συμβουλών, το 
Σάββατο 3 Φεβρουαρίου. Η εκδήλωση κέντρισε το ενδιαφέ-
ρον μελετητών των οποίων η συμμετοχή ήταν μεγάλη. 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Δ. Σοφολόγης, Δ. Βακάμης,, Γ. Τιμοσί-
δης, Σπ. Μάμαλης, Ρ. Γιοβαννόπουλος, Μ. Γαρδικιώτης

Από αριστερά προς τα δεξιά: Σπ. Μάμαλης, Αικ. Τσολακίδη, Ευθ. 
Τσιατούρας, Β. Κοκόλης, Γ. Παπασταματίου, Μ. Γαρδικιώτης

 Σπ. Μάμαλης, Πρόεδρος ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Ε. Πιτταρά, Γενική Διευθύ-
ντρια Αγροτικής Έρευνας ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21016&TabID=1
https://www.youtube.com/watch?v=Ie0wC7nVyps&t=5s
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21071&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21017&TabID=1
https://www.youtube.com/watch?v=NfmnMZwxxr4&t=11s
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 Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Παραρτήματα
Τεύχος 21

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Παράλληλα με τις δικές του εκδηλώσεις, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμ-

μετείχε, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του, κ. Σπ. Μάμα-
λη, στην ενημερωτική εκδήλωση του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα «2018: Χρονιά έρευνας και 
καινοτομίας στον αγροτικό τομέα. Προοπτικές εφαρμογής σύγ-
χρονων τεχνολογιών», που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 
2 Φεβρουαρίου 2018, καθώς και στην εκδήλωση που διοργά-
νωσε για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020 και τις 
προκλήσεις της νέας εποχής, το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου. 

Επίσης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου παρευρέθη-
κε και απηύθυνε χαιρετισμό στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
AGROTICA που συνδιοργάνωσε το Τμήμα Γεωπονίας της 
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 
του Α.Π.Θ. και η ΔΕΘ – HELEXPO, στην ημερίδα του Συνδέ-
σμου Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ), καθώς 
και στην ημερίδα του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του 
ΑΤΕΙΘ, ενώ συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Ελληνικού Συνδέσμου Εξαγωγέων Φυτικού Υλικού (ΕΣΕ-
ΦΥ) όπου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το πολλαπλα-

σιαστικό υλικό. Τέλος, το Επιμελητήριο φιλοξένησε στον 
εκθεσιακό του χώρο την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος 
(Ε.Ε.Ε.) για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του 
Επιμελητηρίου στο πλαίσιο της AGROTICA 2018, μπορείτε 
να δείτε στο σχετικό Δελτίο Τύπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ.     

Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακού γραφείου απα-
σχόλησης Γεωτεχνικών στον κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στα πλαίσια της 
αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχει στα μέλη του, ανα-
κοινώνει την έναρξη λειτουργίας του διαδικτυακού Γραφείου 
Απασχόλησης το οποίο ενσωματώθηκε στον αναμορφωμένο 
κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Μέσω των υπηρεσιών αυτών, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν ή / και να αναρτήσουν 
αγγελίες προσφοράς εργασίας σε εργαζόμενους του γεωτε-
χνικού χώρου. Επιπλέον, τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορούν να 
αναρτήσουν αγγελία αναζήτησης εργασίας, αναφέροντας τα 
επαγγελματικά τους προσόντα / ενδιαφέροντα. Περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
•  Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας με επιστολή 

του προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης προτείνει τη διοργάνωση workshop στο Δήμο 
Νέστου για την προώθηση της χρήσης της γεωθερμίας 
στον πρωτογενή τομέα. Ο κύριος σκοπός της πρότασής 
του είναι η ευαισθητοποίηση και η παρακίνηση των 
αγροτών ώστε να προβούν στις απαραίτητες επενδύσεις 
αξιοποίησης του υπάρχοντος γεωθερμικού δυναμικού. 
Αναλυτικά, την πρόταση του Παραρτήματος μπορείτε να 
τη δείτε ΕΔΩ.

•  Την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακε-
δονίας & Θράκης στο Υπ.Α.Α.Τ. ζητάει το Παράρτημα 
Ανατολικής Μακεδονίας με επιστολή του, ώστε να αρ-
θεί το αδιέξοδο της αδυναμίας δικαίωσης υποψηφίων 
Νέων Αγροτών λόγω του κλειστού ΠΣΚΕ. Την επιστολή 
του Παραρτήματος μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 
Αντιπροσωπεία του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς 
Ελλάδας συναντήθηκε με τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων 

στις 16 Φεβρουαρίου για τα θέματα που αναδείχθηκαν από 
την Έκθεση που είχε συνταχθεί από το Παράρτημα για την 
πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου στη Μάνδρα και στην Νέα 
Πέραμο Αττικής, και υποβλήθηκε στον Ειδικό Γραμματέα. 
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης,  η αντιπροσωπεία του Πα-
ραρτήματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τόνισε την ανάγκη συμμετοχής 
των δασολόγων και των γεωλόγων στις μελέτες διαχείρισης 
πλημμυρικών φαινόμενων, καθώς και η ανάγκη τροποποί-
ησης του Ν. 4258/2014 και της υπ΄αριθμ. 140055/2017 
Κ.Υ.Α., ώστε να θεσμοθετηθεί η ουσιαστική συμμετοχή των 
γεωλόγων στην διεπιστημονική ομάδα που προβλέπει ο 
Νόμος. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το 
σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, το Τμήμα Δυτικής Μακε-
δονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και το Τμήμα 
Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
με κοινή επιστολή απέστειλαν τις παρατηρήσεις τους για την 
τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακε-
δονίας προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας. Τη σχετική επιστολή μπορείτε να τη δείτε  ΕΔΩ.

Διαδικτυακό γραφείο απασχόλησης Γεωτεχνικών στον 
κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Προκήρυξη εκλογών ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21024&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20935&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21001&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21067&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21070&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21026&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20935
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21048&TabID=2
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21048&TabID=2
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικών συναλλαγών 
με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσω του συστήματος E-POS (ΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

Ανανέωση της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγ-
γέλματος ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

• Ν. 4519/20-02-2018: Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμε-
νων Περιοχών και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 25/Α/20-02-2018.

• Ν. 4512/17-01-2018: Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος 
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 
5/Α/17-01-2018.

• Υ.Α. 374/20210/06-02-2018: Τελική κατάταξη έντα-
ξης δικαιούχων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και 
μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 
2017-2018, ΦΕΚ 507/Β/16-02-2018.

• Κ.Υ.Α. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171314/429/14-02-2018: Κα-
θορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλε-
κτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή 
μεταλλευτικών χώρων, στην περίπτωση που προηγείται 
έγκριση εκμετάλλευσης, ΦΕΚ 481/Β/15-02-2018.

• Κ.Υ.Α. ΔΑΠ/Α/Φ4.2/οικ.171312/427/14-02-2018: Καθο-
ρισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτή-
των ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμά-
των μεταλλευτικών ορυκτών, ΦΕΚ 480/Β/15-02-2018.

• Κ.Υ.Α. ΔΑΠ/Α//Φ.4.2/οικ.171311/426/14-02-2018: Κα-
θορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας 
και εκμετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις καθώς 
και εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός του λατομικού χώρου 
των εξορυσσόμενων ορυκτών, ΦΕΚ 480/Β/15-02-2018.

• Κ.Υ.Α. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171313/428/14-02-2018: Κα-
θορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηρι-
οτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημό-
σιες και δημοτικές εκτάσεις, ΦΕΚ 479/Β/15-02-2018.

• Κ.Υ.Α. 487/723591/13-02-2018: Τρίτη (3η) τροποποί-
ηση της αριθ. 2848/145689/28.12.2016 απόφασης 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου 
εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-
2020» (Β’ 4310/30.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, ΦΕΚ 475/Β/15-02-2018.

• Υ.Α. 159/16832/31-01-2018: Καθορισμός υποδειγμά-
των εντύπων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων 
υδατοκαλλιέργειας, ΦΕΚ 470/Β/14-02-2018.

• Υ.Α. 17/891/03-01-2018: Τροποποίηση της αριθμ. 
170285/29.08.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρω-
ματικά μέτρα για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 
21/2004 και 1782/2003 του Συμβουλίου και 1760/2000 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχε-
τικά με τη θέσπιση διαδικασιών έγκρισης μέσων σήμαν-
σης στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος αναγνώρισης 
και καταγραφής των βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοί-
ρων» (Β’ 2236/6.10.2011), ΦΕΚ 425/Β/14-02-2018.

• Κ.Υ.Α. 1201/18604/02-02-2018: Τροποποίηση της 
αριθμ. 11935/134642/24.10.2014 απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση των ανα-
γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004, σχετικά με τις αρμόδιες αρχές και τη διαδικασία 
επιθεώρησης και επαλήθευσης της αποτελεσματικό-
τητας των επισήμων ελέγχων στα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα και στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω ή 
μέσα σε φυτικά προϊόντα ή προϊόντα πρώτης μεταποίη-
σης» (Β’ 2958/3.11.2014), ΦΕΚ 406/Β/09-02-2018.

• Υ.Α. 203/31-01-2018: Σύσταση – Λειτουργία Μητρώ-
ου Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων, με σκοπό 
τη συγκρότηση των Οργάνων Επιτόπιας Επαλήθευσης 
(Ο.Ε.Ε.) Πράξεων του ΕΠΑλΘ 2014-2020, Σύσταση Επι-
τροπής Αξιολόγησης αιτημάτων για την εγγραφή στο 
Μητρώο Επαληθευτών/Πιστοποιητών Πράξεων ΕΠΑλΘ 
2014-2020 και ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου Επαληθευ-
τών/Πιστοποιητών Πράξεων του ΕΠΑλΘ 2014-2020, 
ΦΕΚ 308/Β/02-02-2018.

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170303072058_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170303072058_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161124015304_6.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21066&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20978&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20978&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21065&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21063&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21062&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21062&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21060&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21059&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21058&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21057&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21056&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21005&TabID=4
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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. (ΑΝΑΚΟΙ-
ΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

• Υ.Α. 443/17-01-2018: 2η Τροποποίηση της αρ. 8585/10-
10-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3322/Β/2016) 
«Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατά-
σταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», ΦΕΚ 288/
Β/02-02-2018.

• Υ.Α. 271/15981/30-01-2018: Επενδύσεις σε επιχειρή-
σεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κα-
νονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 περιόδου 2017-2018, 
ΦΕΚ 272/Β/01-02-2018.

• Υ.Α. 61/16616/31-01-2018: Συμπληρωματικά μέτρα για 
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του 
κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 611/2014 
της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 615/2014 της Επιτροπής, σχετικά με τα προγράμ-
ματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολά-
δου και των επιτραπέζιων ελιών, ΦΕΚ 271/Β/01-02-
2018.

• Υ.Α. 163/13692/25-01-2018: Καθορισμός λεπτομερει-
ών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβου-
λίου, ΦΕΚ 267/Β/01-02-2018.

• Υ.Α. 15/1113/03-01-2018: Πρόγραμμα επιτήρησης της 
Κλασικής Πανώλης των χοίρων (ΚΠΧ) και της Φυσαλιώ-

δους Νόσου των χοίρων (ΦΝΧ), ΦΕΚ 87/Β/23-01-2018.
• Απ. Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

134/14-12-2017: Αναθεώρηση προτύπων τευχών Δι-
ακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλε-
κτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορί-
ων του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ-
σφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, ΦΕΚ 
66/Β/19-01-2018.

• Υ.Α. 11/754/03-01-2018: Πρόγραμμα Επιτήρησης του 
Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα Ιπποειδή και τα Άγρια 
Πτηνά,  ΦΕΚ 43/Β/18-01-2018.

• Υ.Α. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017: Κατάρτιση, τήρη-
ση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδι-
κασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημο-
νικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8 (η) του άρθρου 
221 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 4841/Β/19-12-2017.

• Υ.Α. 366/138268/21-12-2018: Εγγραφή στο Ενιαίο 
Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και 
Εισροών του Ν. 3955/2011 (Α’ 89), ΦΕΚ 4831/Β/29-12-
2017.

• Κ.Υ.Α. 893/138106/21-12-2018: Κανονισμός προσωπι-
κού και τροποποίηση Οργανισμού του Ελληνικού Γε-
ωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), 
ΦΕΚ 4800/Β/29-12-2017.

Νομοθεσία

Διαβούλευση
Τεύχος 21

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..

• Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Ελληνικός Οργα-
νισμός Αγροτικής Έρευνας, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης (ΕΛΓΟ)» μέχρι την Τρίτη 6 Μαρτίου 2018. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου 
«Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679» μέχρι τη Δευτέρα 5 
Μαρτίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

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

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21007&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21007&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20996&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20995&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20995&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21006&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20984&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20982&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20982&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20979&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20983&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20981&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20981&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20980&TabID=4
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://www.opengov.gr/ypaat/?p=1997
http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9331
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
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Προνομιακή τιμή για τη χρήση τράπεζας νομικών 
πληροφοριών (NOMOS) από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

ΕΥΡΩΠΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ
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Ο   ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις εποχικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων στα υποκαταστήματά 
του για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του με διάρκεια απασχόλησης έως 8 μήνες. Υποβολή 
αιτήσεων έως 01-03-2018. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (Μ.Ε.Κ.Δ.Ε.) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου (Ε.Μ.Π.) για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών 
προκηρύσσει χρηματικά βραβεία για ερευνητικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις και συγγραφή δοκιμίων. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας: Ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Ε. Αποστόλου, συνοδευόμε-
νος από τον Γ. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Δια-
χείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χ. Κασίμη, εκπροσώπη-
σαν την Ελλάδα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις 
19 Φεβρουαρίου 2018, στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια 
του Συμβουλίου στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η 
ανακοίνωση της Επιτροπής για το Μέλλον των Τροφί-
μων και της Γεωργίας. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε ΕΔΩ.

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόταση για αναθεώρηση της ευ-
ρωπαϊκής νομοθεσίας για πιο ασφαλές πόσιμο νερό για 
όλους τους Ευρωπαίους. Για περισσότερες πληροφορίες 
διαβάστε ΕΔΩ. 

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Παραβάσεις της Κοινοτικής Νο-
μοθεσίας από τα κράτη – μέλη, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΑΝΟΥ-
ΑΡΙΟΥ 2018.

• Στις 10 Ιανουαρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκί-
νησε δημόσια διαβούλευση για τα ταμεία της Ε.Ε. στον 
τομέα της συνοχής. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 
τις 8 Μαρτίου. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε 
ΕΔΩ.

• Στις 10 Ιανουαρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκί-
νησε δημόσια διαβούλευση για τα ταμεία της Ε.Ε. στον 

τομέα των στρατηγικών υποδομών. Η διαβούλευση θα 
διαρκέσει μέχρι τις 8 Μαρτίου. Για περισσότερες πληρο-
φορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Στις 10 Ιανουαρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκί-
νησε δημόσια διαβούλευση για τα ταμεία της Ε.Ε. στον 
τομέα των επενδύσεων, της έρευνας και της καινοτομί-
ας, των ΜΜΕ και της ενιαίας αγοράς. Η διαβούλευση θα 
διαρκέσει μέχρι τις 8 Μαρτίου. Για περισσότερες πληρο-
φορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Στις 23 Ιανουαρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκί-
νησε δημόσια διαβούλευση για τη διαφάνεια και τη βιω-
σιμότητα του μοντέλου της Ε.Ε. στην αξιολόγηση κινδύ-
νου στη διατροφική αλυσίδα. Η διαβούλευση θα διαρκέ-
σει μέχρι τις 20 Μαρτίου. Για περισσότερες πληροφορίες 
διαβάστε ΕΔΩ. 

• Στις 15 Ιανουαρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνη-
σε δημόσια διαβούλευση για τη δημιουργία του ταμείου 
καινοτομίας. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 10 
Απριλίου. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Στις 22 Ιανουαρίου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνη-
σε δημόσια διαβούλευση για τις επιδόσεις των προγραμ-
μάτων αγροτικής ανάπτυξης της περιόδου 2007-2013. 
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Απριλίου. Για 
περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

Τ.Ε.Α.ΓΕ.: 
•  Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελμα-

τικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
•  Ανακοίνωση για το κλείσιμο του οικονομικού 

έτους 2017 (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21054&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21033&TabID=4
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/6104-dt200218a
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20997&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20993&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20993&TabID=4
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-cohesion_el
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-strategic-infrastructure_el
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-funds-area-investment-research-innovation-smes-and-single-market_el
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_el
https://ec.europa.eu/clima/consultations/public-consultation-establishment-innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/performance-rural-development-programmes-2007-2013-period_el
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20934&TabID=1
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Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

26-29 
ΜΑΡΤΙΟΥ 

2018

RSCy 2018: SIXTH INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON REMOTE SENSING AND GEO-INFORMATION 

OF ENVIRONMENT
ΠΑΦΟΣ

Cyprus Remote Sensing Society
Web: http://www.cyprusremotesensing.com/rscy2018/

11-13 
ΜΑΪΟΥ 2018

14Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία
Ξενοδοχείο Porto Palace
Web: www.eke2018.gr 

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2018

2Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «10 YEARS 
AFTER THE 2008 MOVRI MTN M6.5 EARTHQUAKE; 
AN EARTHQUAKE INCREASING OUR KNOWLEDGE 
FOR THE DEFORMATION IN A FORELAND AREA»

ΠΑΤΡΑ

Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο 

Πανεπιστημίου Πατρών
Email: iannis@upatras.gr, zygouri@upatras.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 Συστη-
μάτων & 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 ΕΦΑΡ-
ΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ 

& ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
«ΓΑΛΑΖΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΜΒΙΟΥΣ 

ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ»
ΒΟΛΟΣ

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλο-
ντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστημών της 

Θάλασσας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πανελλήνιος Σύλλο-
γος Τεχνολόγων Ιχθυολογίας, Τμήμα Τεχνολογίας Αλιεί-

ας & Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Web: www.hydromedit.gr 

http://www.cyprusremotesensing.com/rscy2018/
http://www.eke2018.gr
mailto:iannis@upatras.gr
mailto:zygouri@upatras.gr
http://www.16ECEE.org
mailto:info@16ecee.org
http://www.ifsa2018.gr
mailto:koutsouris@aua.gr
http://www.hydromedit.gr
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