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Επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
στα γραφεία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Τα κεντρικά γραφεία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας επισκέφτηκε την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρος Αραχωβίτης.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και υπηρεσιακούς παράγοντες του Επιμελητηρίου.
Από το Δ.Σ. συμμετείχαν ο Πρόεδρος, κ. Σπυρίδων Μάμαλης, ο
Α’ Αντιπρόεδρος, κ. Ευθύμιος Σπυρίδης και τα μέλη, κ.κ. Λεωνίδας Βαρούδης, Ρήγας Γιοβανόπουλος και Νικολέττα Κράββα.

Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Σπυρίδων Μάμαλης – Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρος Αραχωβίτης

Στη συνάντηση τέθηκαν από τους συμμετέχοντες μία
σειρά ζητημάτων στον Υπουργό, με πρώτο θέμα τα σοβαρά
και σημαντικά επαγγελματικά προβλήματα που έχουν προκύψει από το Π.Δ. 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος
του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», για τους γεωτεχνικούς.
Άλλα ζητήματα που τέθηκαν στον Υπουργό ήταν:
• Τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών και τα προβλήματα που συναντώνται στην πράξη, με κορυφαίο το θέμα
της δακοκτονίας καθώς και άλλα θέματα όπως η ανάληψη
θέσεων ευθύνης σε γεωτεχνικά αντικείμενα στον Δημόσιο
Τομέα (π.χ. Γενική διεύθυνση Κτηνιατρικής στο ΥΠΑΑΤ) και
οι προκηρύξεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Μάμαλης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Διονύσιος Γκούτης, Μέλος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Αναστασία Βόλτσου, Τμήμα Εκδόσεων, Εκδηλώσεων &
Δημοσίων Σχέσεων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

• Η πορεία του Π.Α.Α. και η εφαρμογή του συστήματος Γεωργικών συμβουλών καθώς και η προκήρυξη του μέτρου.
• Το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα των αδέσποτων καθώς
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνίατροι με
την εφαρμογή του νόμου.
• Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν μετά
την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών, με βάση το
πόρισμα του παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας και
αφορούν στα αγροτοδιατροφικά προϊόντα που εξάγονται
και φέρουν στην επωνυμία, την ονομασία προέλευσης ή το
εμπορικό τους σήμα τον όρο «Μακεδονικός/ή/ό».
• Η υποστελέχωση του Δημοσίου σε ιχθυολόγους, η απαρχαιωμένη αλιευτική νομοθεσία και η αλλαγή της εθνικής ποσόστωσης του τόνου.
• Τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης.
• Ο ενεργότερος ρόλος του Επιμελητηρίου με την ανάληψη Μητρώων, όπως για παράδειγμα το Μητρώο Συμβούλων, το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, το Μητρώο Συνταγογράφων, καθώς και τα προβλήματα που συνδέονται με τις παραπάνω δράσεις κ.λπ..
• Το θεσμικό άνοιγμα του Επιμελητηρίου προς άλλους
κλάδους.
• Θέματα είσπραξης των εσόδων του Επιμελητηρίου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος και προβληματισμός. Από τη μεριά
του ο Υπουργός αναγνώρισε τον Συμβουλευτικό ρόλο του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τη σημαντική συμβολή του στο Υπ.Α.Α.Τ., ενώ
επισήμανε την αναγκαιότητα συνεχούς συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ Υπουργείου και Επιμελητηρίου. Ξεκαθάρισε
ότι σε θέματα προκηρύξεων, όπως αυτή των Τομεαρχών στη
Δακοκτονία υπάρχει προβάδισμα των αποφοίτων Π.Ε. έναντι
των Τ.Ε., ανακοίνωσε ότι θα γίνουν προσλήψεις γεωτεχνικών
στις ΔΑΟΚ, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις αλλά και στο
Υπ.Α.Α.Τ., μέσα στο έτος, και τέλος δήλωσε την πρόθεση του για
ενέργειες που θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων βιωσιμότητας που αντιμετωπίζει το Επιμελητήριο.

Αφροδίτη Κορωνιώτου, Τμήμα Εκδόσεων,
Εκδηλώσεων & Δημοσίων Σχέσεων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
grafis ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
pub_relations@geotee.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ.1-5)
Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ. 5)
Νομοθεσία (σελ. 6-7)
Διαβούλευση (σελ.8)
Ευρώπη (σελ. 8)
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων (σελ.9)
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To ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 11η ZOOTECHNIA, 2019
Πολυδιάστατη ήταν η συμμετοχή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην 11η ZOOTECHNIA
2019 που πραγματοποιήθηκε από τις 31 Ιανουαρίου
μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου στον εκθεσιακό χώρο της
Δ.Ε.Θ. – HELEXPO

Βασίλειος Δελησταμάτης, Ταμίας του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Καλαϊτζίδου Μαρία, Ταμίας
της Δ.Ε. του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής

ζώων, τόσο των ζώων συντροφιάς, όσο και των παραγωγικών ζώων και γενικότερα όλων των έμβιων πλασμάτων στον
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
πλανήτη. Επισήμανε ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο έθεσε τα
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) έδω- θεμέλια για να αλλάξει η συμπεριφορά των ανθρώπων απέσε το παρόν στην 11η Διεθνή Έκθεση για την Κτηνοτροφία ναντι στα ζώα αλλά έδωσε και τη δυνατότητα για τη θεσμική
& Πτηνοτροφία - ZOOTECHNIA 2019, που πραγματοποι- θωράκιση της υγείας των ζώων και την αντιμετώπιση του
ήθηκε 31 Ιανουαρίου - 3 Φεβρουαρίου 2019 στη Δ.Ε.Θ. - φαινομένου της κακοποίησης. Διευκρίνισε ότι σε όλα τα χρόHELEXPO, στο Περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανά- νια εφαρμογής της νομοθεσίας έχουν γίνει ορατές οι αδυναμίπτυξης & Τροφίμων, μαζί με τους υπόλοιπους εποπτευόμε- ες και τα προβλήματά της τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπινους φορείς του Υπουργείου (Περίπτερο 8, stand 5).
σ.6στούν, ενώ η όποια θεσμική αλλαγή υπάρξει θα προέλθει μέσα
ΗΜΕΡΙΔΕΣ
από συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης το Επιμελητήριο οργάνωσε με επιτυχία δύο ημερίδες. Μία ημερίδα την Παρασκευή,
1 Φεβρουαρίου 2019, με θέμα «Η προστασία, η ευζωία και
η κακοποίηση των ζώων στην Ελλάδα: υπάρχουσα κατάσταση και νέοι προσανατολισμοί» και μία το Σάββατο 2
Φεβρουαρίου 2019, σε συνδιοργάνωση με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα «ΦΕΤΑ το ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝ: Προβλήματα και Προοπτικές».
«Η προστασία, η ευζωία και η κακοποίηση των
ζώων στην Ελλάδα: υπάρχουσα κατάσταση και νέοι
προσανατολισμοί»
Η ημερίδα ξεκίνησε με έναν σύντομο χαιρετισμό του κ.
Βασίλειου Δελησταμάτη, Ταμία του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου
και Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής της εκδήλωσης.
Ο κ. Δελησταμάτης επισήμανε ότι το Επιμελητήριο πιστεύει
πως είναι αναγκαίο να αλλάξει η νομοθεσία που υπάρχει για
τα ζώα στην Ελλάδα, και να τονισθεί ο σημαντικός ρόλος του
κτηνιάτρου, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Στη συνέχεια, την ημερίδα χαιρέτισε η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κα Ολυμπία Τελιγιορίδου. Η
Υφυπουργός στον χαιρετισμό της τόνισε ότι δεν πρέπει να
υπάρχει αδιαφορία για την ευζωία και για την προστασία των
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Ολυμπία Τελιγιορίδου, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Βασίλειος Δελησταμάτης, Ταμίας του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
– Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Καλαϊτζίδου Μαρία,
Ταμίας της Δ.Ε. του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής

Η Υφυπουργός πληροφόρησε τους παρευρισκόμενους
ότι εξετάζεται στο Υπουργείο η κατάθεση ενός νέου νόμου
για τα αδέσποτα ζώα αλλά και για τα ζώα συντροφιάς, ο
οποίος στο τελικό στάδιο διαμόρφωσής του, περίπου σε
έναν μήνα, θα τεθεί σε διαβούλευση. Τέλος, ανέφερε ότι το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει κάνει
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σύμφωνο και πρωτόκολλο συνεργασίας με το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για να πραγματοποιηθούν προγράμματα εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης.
Μετά την Υφυπουργό χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Σάββας
Αναστασιάδης αναπληρωτής Τομεάρχης Εξωτερικών της
ΝΔ και Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης, ο κ. Δημήτριος Τσιάνος, εκπρόσωπος του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του
ΣΥΡΙΖΑ και κτηνοτρόφος και ο κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης,
Γραμματέας Αγροτικού του ΚΙΝΑΛ και Γενικός Γραμματέας
του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Ημερίδα: Η προστασία, η ευζωία και η κακοποίηση των ζώων
στην Ελλάδα: υπάρχουσα κατάσταση και νέοι προσανατολισμοί,
01-02-2019

Οι εργασίες της ημερίδας ξεκίνησαν αφού προηγουμένως ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ευχαρίστησε ονομαστικά όλους τους εισηγητές της ημερίδας για την
παρουσία τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να διαβάσετε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου ΕΔΩ και να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένη την
ημερίδα ΕΔΩ.
«ΦΕΤΑ το ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝ:
Προβλήματα και Προοπτικές»
Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Καθηγητής Ν. Κατής, και ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Καθηγητής Σπ. Μάμαλης. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου τόνισε τον
στόχο της εκδήλωσης που είναι η κατάθεση των απόψεων
όλων των εμπλεκόμενων φορέων και παραγωγών στη διαδικασία παραγωγής και εμπορίας της φέτας. Η φέτα είπε πρέπει
να χρησιμοποιηθεί για την τοποθέτηση της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές και τη διαμόρφωση της εικόνας της. Τελειώνοντας τον σύντομο χαιρετισμό του τόνισε ότι η φέτα αποτελεί
εθνικό στόχο και αυτόν τον στόχο θέλει να υπηρετήσει σήμερα το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με την πραγματοποίηση αυτής της ημερίδας. Επίσης, την εκδήλωση χαιρέτισε
η Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας κα Γερακίνα Μπιζμπινά ενώ παρέστησαν και οι βουλευτές Γ. Λαζαρίδης και Γ. Αρβανιτίδης.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων κα. Ολυμπία Τελιγιορίδου εκπρο-

Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

σωπώντας την Κυβέρνηση. Στην εισήγησή της η Υπουργός αναφέρθηκε στη σημαντική διατροφική αξία της φέτας
αλλά και στην προστασία που πρέπει να παρέχουν η πολιτεία και οι φορείς στην ποιότητα και την αυθεντικότητα του
προϊόντος. Τόνισε την πρόσφατη υπογραφή Υπουργικής
Απόφασης για αυστηρούς ελέγχους στο γάλα των παραγωγών και σε μεταποιητές καθώς και τις αυστηρές κυρώσεις
που ακολουθούν αυτούς που δεν συμβαδίζουν με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση. Τελειώνοντας είπε ότι η φέτα
είναι το εθνικό μας προϊόν για αυτό πρέπει να στοχεύουμε
στην ποιότητα, την ταυτότητα, την αυθεντικότητα, στις καλές πρακτικές παραγωγής & μεταποίησης για να πετύχουμε τελικά μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά.

Σπυρίδων Μάμαλης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Μαργαρίτα
Καλαφατάκη, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Αθανάσιος Μπακαλέξης, Δ/νων
Σύμβουλος ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Βιργινία Φυντανή, Προϊσταμένη
τμήματος Πιστοποίησης, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Βασίλειος Δελησταμάτης, Ταμίας Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Ολυμπία Τελιγιορίδου, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων

Τέλος, στην ημερίδα κατέθεσαν τις απόψεις τους για τη
φέτα η Ν.Δ., εκπροσωπούμενη από την κα Φωτεινή Αραμπατζή, Βουλευτή Σερρών, το ΚΙΝΑΛ εκπροσωπούμενο
από τον κ. Μιχάλη Τζελέπη, Βουλευτή Σερρών, το ΚΚΕ εκπροσωπούμενο από τον κ. Γεώργιο Παπαχρήστου, Γεωπόνο, οι ΑΝΕΛ εκπροσωπούμενοι από την κα Στέλλα Βαλάνη,
Δικηγόρο και η Ένωση Κεντρώων, εκπροσωπούμενη από
τον κ. Κωνσταντίνο Μπουκουβάλα, Πολιτευτή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε
το σχετικό Δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου ΕΔΩ και να
παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένη την ημερίδα ΕΔΩ.
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Ημερίδα: ΦΕΤΑ το ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝ: Προβλήματα και Προοπτικές, 02-02-2019

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το βράδυ της πρώτης ημέρας της 11ης ZOOTECHNIA
2019, την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η τελετή των εγκαινίων στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός»,
με την παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Εκ μέρους του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδων Μάμαλης, ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Ευθύμιος Σπυρίδης, ο Ταμίας κ. Βασίλειος Δελησταμάτης και το Μέλος του Δ.Σ. κ. Ρήγας Γιοβαννόπουλος.
Την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε, με τη
συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το 22ο Συμπόσιο Κτηνοτροφίας
που διοργάνωσε η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (Ε.Ζ.Ε.)
με θέμα «Η αιγοπροβατοτροφία σε κρίση. Αίτια, τρόποι,
μέτρα και στρατηγικές αντιμετώπισής της». Την ίδια ημέρα παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα «Συνεργασία μεταξύ
Α.Ε.Ι. και Αγροδιατροφικής Βιομηχανίας – The WINE LAB
PROJECT» από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου.
Τέλος, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συναντήθηκε με τη
Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
της Γουινέας, μαζί με τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, στον εκθεσιακό χώρο του Περιπτέρου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και συζήτησαν για θέματα που
απασχολούν τον αγροτικό τομέα αλλά και τη δυνατότητα
συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Γουινέας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Προβάδισμα Γεωπόνων για τις θέσεις των Τομεαρχών στο νέο Πρόγραμμα Δακοκτονίας
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εκφράζει την βαθιά του ικανοποίηση για την άρση της σοβαρής και κατάφορης αδικίας που συντελούνταν την τελευταία διετία σε
βάρος των Γεωπόνων – μελών του κατά τις προσλήψεις
Τομεαρχών Δακοκτονίας με την έκδοση της υπ’ αριθμ.
960/19635/31-01-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(ΦΕΚ 263/Β/06-02-2019), στην οποία προβλέπεται το προβάδισμα των Γεωπόνων έναντι των Τεχνολόγων Γεωπονίας για τις θέσεις Τομεαρχών στο υπό υλοποίηση Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2019. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΕΔΩ.
Πρόσληψη μόνιμων Γεωτεχνικών στην Ειδική Αγωγή
Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου, απέστειλε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ενόψει του διαγωνισμού πρόσληψης μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση ζητώντας την πρόσληψη ικανού
αριθμού μόνιμων γεωτεχνικών εκπαιδευτικών για να διασφαλιστεί η επαρκής διδασκαλία και εκπαίδευση στα αντικείμενα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την αγροτική
παραγωγή, τα τρόφιμα, το περιβάλλον και τους φυσικούς
πόρους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε
τη σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.
Απλοποίηση της λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χ. Σπίρτζη, επισήμανε την ανάγκη της απλοποίησης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων, της διαδικτυακής δηλαδή εφαρμογής
μέσω της οποίας διεξάγονται οι ηλεκτρονικές κληρώσεις
που αφορούν τις απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. Επιπλέον, με την επιστολή
του ζητά να δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους
μελετητές/εργολήπτες να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά τις
αιτήσεις και να αναρτούν ή/και να επικαιροποιούν οι ίδιοι
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον εν λόγω Ηλεκτρονικό
Σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε
τη σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ISO 9001:2015
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει πλέον πιστοποιηθεί με την καινούργια έκδοση του ISO 9001:2015:
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Παραρτήματα
• Στην παροχή συμβουλών επί θεμάτων Γεωτεχνικού Ενδιαφέροντος.
• Στη Διαχείριση Μελών.
• Στην Ενημέρωση για Επαγγελματικά Θέματα και Δικαιώματα.
• Στην Οργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων – Σεμιναρίων.
• Στις Έντυπες και Ηλεκτρονικές Εκδόσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
Ημερίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με θέμα «Φαρμακευτική και
Βιομηχανική Κάνναβη: Δυνατότητες ανάπτυξης -

Προκλήσεις για το μέλλον και ο ρόλος των Γεωτεχνικών σε αυτές» (01/03/2019, Λάρισα)
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο της
12ης Πανελλήνιας Έκθεσης για τη Γεωργία & την Κτηνοτροφία, AGROTHESSALY 2019, διοργανώνει ημερίδα με
θέμα «Φαρμακευτική και Βιομηχανική Κάνναβη: Δυνατότητες ανάπτυξης - Προκλήσεις για το μέλλον και
ο ρόλος των Γεωτεχνικών σε αυτές» την Παρασκευή 1
Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., στη Σκεπαστή Αγορά
Νεάπολης Λάρισας, στον χώρο Συνεδριακών Εκδηλώσεων.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

• Κλιμάκιο Γεωλόγων του Παραρτήματος Πελοποννήσου
& Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισκέφτηκε
στις 29 Ιανουαρίου 2019, και έπειτα από πρόσκληση του
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη, τον
Νομό Μεσσηνίας και προέβη σε αυτοψία στις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν στον Ταΰγετο, στην παλιά εθνική
οδό Καλαμάτας – Σπάρτης και σε οικισμούς του Δήμου
Καλαμάτας (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ). Το Παράρτημα δεσμεύτηκε
να υποβάλλει συνοπτική έκθεση με την περιγραφή των
κατολισθητικών φαινομένων και τις κατευθύνσεις των
μέτρων αποκατάστασης αυτών, την οποία και υπέβαλε
στον Περιφερειάρχη με τίτλο «Γεωλογική - Γεωτεχνική
Έκθεση αναγνώρισης των αστοχιών στην Ε.Ο. Καλαμάτας
- Τρίπολης και της κατολίσθησης στον οικισμό Αλαγονίας
Π.Ε. Μεσσηνίας - Προτάσεις αποκατάστασης αστοχιών».
Την Έκθεση μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.
• Με μεγάλη επιτυχία και με την παρουσία πλήθους γεωτεχνικών, εκπροσώπων φορέων και πολιτών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2019, η εκδήλωση
παρουσίασης της συνεργασίας του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με
τον Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού. Το σχετικό
Δελτίο Τύπου μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.
• Στην υπογραφή προγραμματικής σύμβασης συμφώνησαν
να προχωρήσουν το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σκοπό την παροχή των επιστημονικών γνώσεων
και τη συμβουλευτική στήριξη όπου αυτή απαιτηθεί και
στόχο την προστασία της ελαιοπαραγωγής και την ορθολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε
το σχετικό Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

με επιστολή του προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, κατέθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του επί των διατάξεων του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου «Συνέργεια Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», τις
οποίες αναλυτικά μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
• Ενόψει προγραμματισμένης συνάντησης εργασίας με τον
Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο στο Επιμελητήριο Καβάλας, το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε σχετικό υπόμνημα με τα προβλήματα της περιοχής και τις προτάσεις για την αντιμετώπισής
τους, το οποίο αναλυτικά μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σε stand που στήθηκε στο περίπτερο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο πλαίσιο της έκθεσης
ZOOTECHNIA 2019, το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας
παρουσίασε το πρόγραμμα που υλοποιεί με σκοπό τη διάσωση του προβάτου φυλής Φλώρινας. Η παρουσίαση του
προγράμματος αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον
από τους επισκέπτες της έκθεσης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του
Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ –
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Με επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Στ. Αραχωβίτη, το Παράρτημα
Ηπείρου & Νήσων και το Παράρτημα Αιγαίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αιτήθηκαν την αύξηση του ποσού στο πλαίσιο του
Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες 2018», στην Ήπειρο
και στο Νότιο Αιγαίο, αντίστοιχα. Αναλυτικά, το αίτημα του
Παραρτήματος Ηπείρου & Νήσων μπορείτε να το δείτε
ΕΔΩ και του Παραρτήματος Αιγαίου ΕΔΩ.
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Ν. 4589/2019: Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες
διατάξεις, ΦΕΚ 13/Α/29-01-2019.
• Κ.Υ.Α. 343/24367/06-02-2019: Πρόγραμμα Επιτήρησης
του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα Ιπποειδή, τα πτηνά και σε άλλα ζώα ευαίσθητα στον ιό, ΦΕΚ 508/Β/2002-2019.
• Κ.Υ.Α. 180/26111/08-02-2019: Τροποποίηση της
401/485250/29-3-2018 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
1226/τ.Β/2-4-2018) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής
της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», του Υπομέτρου 10.1
«ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές
υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», ΦΕΚ 496/
Β/20-02-2019.
• Υ.Α. 18839/Ζ1/07-02-2019: Υπαγωγή του Τμήματος
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοτνος

της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του
Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α), ΦΕΚ 496/Β/20-02-2019.
• Υ.Α. 19175/Ζ1/07-02-2019: Υπαγωγή του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
46 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α), ΦΕΚ 496/Β/20-022019.
• Κ.Υ.Α. 144/15067/24-01-2019: Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό
καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε
εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ΄ και παρ. 3 του άρθρου 1
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 139, 30.4.2004,
σ.1), ΦΕΚ 466/Β/18-02-2019.
• Κ.Υ.Α. 123/22078/04-02-2019: Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή διατάξεων του Καν.
(ΕΕ) 1379/2013 σχετικά με τη λειτουργία Οργανώσεων
Παραγωγών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, ΦΕΚ 463/
Β/18-02-2019.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Επίσημη έναρξη του τρίτου κύκλου του προγράμματος επιχειρηματικότητας «ΟΠΑΠ Forward».
Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 μόνο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΟΠΑΠ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

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

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

Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε
στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμμένα μέλη του, μέχρι και τον Ιούλιο του 2018
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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Ανανέωση της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Ειδικές – προνομιακές τιμές στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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• Κ.Υ.Α. 80/26402/08-02-2019: Λειτουργία Ψηφιακής
Υπηρεσίας για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και
ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, ΦΕΚ 453/Β/15-022019.
• Κ.Υ.Α. 289/20208/31-01-2019: Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ), ΦΕΚ 412/Β/14-02-2019.
• Κ.Υ.Α. 287/20029/31-01-2019: Πρόγραμμα επιτήρησης
Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου, ΦΕΚ 348/Β/1102-2019.
• Υ.Α. 1323/28346/12/02/2019: Κατανομή εποχικού
προσωπικού σε Περιφερειακές Ενότητες – Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους
2019, ΥΑ 1323/28346/12-02-2019.
• Κ.Υ.Α. 288/20077/31-01-2019: Πρόγραμμα επιτήρησης
της Κλασικής Πανώλης των χοίρων (ΚΠΧ) και της Φυσαλιδώδους Νόσου των χοίρων (ΦΝΧ), ΦΕΚ 339/Β/0802-2019.
• Υ.Α. 32/15688/25-01-2019: Καθορισμός διαδικασιών
απασχόλησης στο Πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 1.1.1
«Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του
Μέτρου Μ01 («Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης»), του ΠΑΑ 2014-2020, για τους δικαιούχους του
Υπομέτρου 6.1 των οποίων οι πράξεις έχουν ενταχθεί
και θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ΠΑΑ
2014-2020 και για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 6.3
των οποίων οι Πράξεις θα ενταχθούν στο πλαίσιο του
ΠΑΑ 2014-2020, ΦΕΚ 320/Β/08-02-2019.
• Κ.Υ.Α. 960/19635/31-01-2019: Καθορισμός αριθμού
προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών
του Προγράμματος δακοκτονίας έτους 2019, ΦΕΚ 263/
Β/06-02-2019.
• Κ.Υ.Α. 45/7887/16-01-2019: Τροποποίηση της αριθμ.
158/16825/31-1-2018 απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας, του είδους και του περιεχομένου της πράξης
παραχώρησης ή της σύναψης έννομης σχέσης με τρίτους ως προς το μίσθιο και τις εγκαταστάσεις πλωτών
μονάδων υδατοκαλλιέργειας», ΦΕΚ 195/Β/31-09-2019.
• Κ.Υ.Α. 107/6079/14-01-2019: Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτη-

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικών συναλλαγών με
το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσω του συστήματος E-POS (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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νών, ΦΕΚ 157/Β/30-01-2019.
• Κ.Υ.Α. 211/11449/21-01-2019: Εισαγωγή, Ενδοκοινοτική Απόκτηση και Εγχώρια Παραγωγή Λιπασμάτων
και Πρώτων Υλών παρασκευής λιπασμάτων, ΦΕΚ 146/
Β/29-01-2019.
• Κ.Υ.Α. 115/12182/21-01-2019: Τροποποίηση της
3724/162303/22-12-2014 (ΦΕΚ Β 3438) απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων
ζωικής προέλευσης σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ)
852/2004 και (ΕΚ) 853/2004», ΦΕΚ 110/Β/25-01-2019.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/4 σχετικά με την παρασκευή, τη
διάθεση στην αγορά και τη χρήση φαρμακούχων ζωοτροφών, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 183/2005
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
την κατάργηση της οδηγίας 90/167/ΕΟΚ του Συμβουλίου, Κανονισμός (ΕΕ) 2019/4.
• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/6 για τα κτηνιατρικά φάρμακα
και για την κατάργηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ, Κανονισμός (ΕΕ) 2019/6.
• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/124 σχετικά με τον καθορισμό,
για το 2019, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων
στα ενωσιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε ορισμένη μη ενωσιακά ύδατα, Κανονισμός (ΕΕ)
2019/124.
• Κανονισμός (ΕΕ)2019/220 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερειών
κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 338/97 του
Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους, Κανονισμός (ΕΕ) 2019/220.
• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/289 για την τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ΄εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κανονισμός (ΕΕ) 2019/289.

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

Τεύχος 31

Ευρώπη
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Ε λ λ ά δ α
• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια
ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..
• Διαβούλευση επί της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(Κ.Υ.Α.) για τον «Καθορισμό των Προδιαγραφών και του
Περιεχομένου των Σχεδίων Δράσης Ειδών και Τύπων
Οικοτόπων στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του
Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α)». Η διαβούλευση θα διαρκέσει
μέχρι την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Διαβούλευση επί του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και
την οριοθέτηση περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στην περιοχή Εχινάδων Νήσων
& Αιτωλοακαρνανίας. Για περισσότερες πληροφορίες
δείτε ΕΔΩ.
• Διαβούλευση επί του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την
οριοθέτηση περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών στην περιοχή της Θεσπρωτίας (ΠΟΑΥ Θεσπρωτίας). Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 13
Μαρτίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Ε υ ρ ώ π η
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
τον έλεγχο της ικανότητας της οδηγίας πλαισίου για τα
ύδατα (2000/60/ΕΚ) και της οδηγίας για τις πλημμύρες
(2007/60/ΕΚ). Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη
Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
τη 2ετή παράταση του κανονισμού για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την

•

•

•

•

Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες
δείτε ΕΔΩ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση
την παράταση της ισχύος των κανόνων για τις κρατικές
ενισχύσεις οι οποίοι μεταρρυθμίστηκαν στο πλαίσιο του
εκσυγχρονισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, οι οποίοι λήγουν στο τέλος του 2020. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού με θέμα
«Ασφάλεια των τροφίμων – κανόνες για τη θεραπεία
των ζώων και την επεξεργασία ζωικών προϊόντων με
κτηνιατρικά φάρμακα». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση Κανονισμό για την τροποποίηση του Κανονισμού
ΕΕ 2017/2403 σχετικά «με τη βιώσιμη διαχείριση των
εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του
Κανονισμού ΕΚ 1006/2008 του Συμβουλίου». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση Κανονισμό για την τροποποίηση του Κανονισμού
ΕΕ 508/2014 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006,
(ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΕΥΡΩΠΗ
• Στις 28 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας στις Βρυξέλλες. Την
Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρος Αραχωβίτης συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπο Κασίμη.
Στο Συμβούλιο συνεχίστηκαν οι συζητήσεις για τη δέσμη
μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
μετά το 2020. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπ.Α.Α.Τ. ΕΔΩ.
• Στις 22 Φεβρουαρίου 2019 οι μόνιμοι αντιπρόσωποι
των κρατών μελών της Ε.Ε. ενέκριναν τη συμφωνία που
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επετεύχθη μεταξύ της Προεδρίας και των εκπροσώπων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 13 Φεβρουαρίου
σχετικά με τους νέους κανόνες για τη διατήρηση των
αλιευτικών πόρων και την προστασία των θαλάσσιων
οικοσυστημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
ΕΔΩ.
• Στις 12 Φεβρουαρίου η Προεδρία του Συμβουλίου της
ΕΕ κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για έναν νέο κανονισμό σχετικά με τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της
εκτίμησης κινδύνου της ΕΕ στην αλυσίδα εφοδιασμού
τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
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Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣ»
ΛΑΡΙΣΑ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΣΔΕ - ΟΡΘΗ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΑΠ»
ΛΑΡΙΣΑ

1 ΜΑΡΤΙΟΥ
2019

ΕΣΠΕΡΙΔΑ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ»
ΛΑΡΙΣΑ

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης Λάρισας
Τηλ.: 2310 278817-8 Email: pub_relations@
geotee.gr
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, ΠΕΦΑ,
ΟΠΕΚΕΠΕ
Καψούρη 4, Λάρισα
Τηλ.: 2410627142, 2410627143, E-mail:
geotee_l@otenet.gr
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης
Ενέργειας
Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης Λάρισας
Τηλ.: 210 6603391, Email: jtrik@cres.gr

1 ΜΑΡΤΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ»
ΑΘΗΝΑ

ΥΠΕΝ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΕΔΕ, Δ. Αμαρουσίου,
Ηρακλείου, Τεχνοομοιόσταση
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου
Αμαρουσίου

4-6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2019

20Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟ

Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία

23-26
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΟ- ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «WORLD CONFERENCE ON FORESTS
FOR PUBLIC HEALTH»
ΑΘΗΝΑ
15th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE GEOLOGICAL
SOCIETY OF GREECE «EXPLORING AND PROTECTING OUR
LIVING PLANET EARTH»
ΑΘΗΝΑ
2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL
HAZARDS & INFRASTRUCTURE
ΧΑΝΙΑ

23-28
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

21ST GIESCO INTERNATIONAL MEETING
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

GIESCO Thessaloniki 2019, Α.Π.Θ.
http://giesco2019.gr/index.php/papersubmission/abstract-submission-form

27-29
IOYNIOY 2019

12TH EFITA INTERNATIONAL CONFERENCE
ΡΟΔΟΣ

European Federation for Information Technology
in Agriculture, Food and the Environment (EFITA)

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2019
8-11
ΜΑΪΟΥ 2019
22-24 ΜΑΪΟΥ
2019

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.).

ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ Αμφιθέατρο 301
Email: landscape@arch.auth.gr
Πολεμικό Μουσείο Αθηνών
Web: www.fph2019.org
Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία
Web: https://www.gsg2019.gr/
Web: www.iconhic.com/, Email: secretary@
iconhic.com

Συμπλήρωση στοιχείων Εξειδίκευσης – Ειδικότητας
στο Μητρώο Απασχόλησης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ που τηρεί το Επιμελητήριο (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

Τ.Ε.Α.ΓΕ.:
• Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
• Ανακοίνωση για το κλείσιμο του οικονομικού
έτους 2017 (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
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