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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμμετείχε στην 

83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που άνοιξε τις πύλες 
της το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου και διήρκησε έως και την 
Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου, με περίπτερο, φιλοξενούμενο 
στον εκθεσιακό χώρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης & Τροφίμων μαζί με τους υπόλοιπους Εποπτευόμενους 
Φορείς του Υπουργείου. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης, το Επιμελητήριο συμμετείχε 
σε συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς που είχε τόσο ο 
Πρωθυπουργός της χώρας όσο και ο αρχηγός της Αξιω-
ματικής Αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 1 Σε-
πτεμβρίου ο Πρωθυπουργός, κ. Αλέξιος Τσίπρας, συναντή-
θηκε με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης στο 
Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης και εκ μέρους του Επι-
μελητηρίου συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος 
Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Δημήτριος Βαφειάδης. Ενώ στις 
13 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολί-
τευσης και Πρόεδρος της Ν.Δ., κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, 
πραγματοποίησε συνάντηση με τους επιστημονικούς φο-
ρείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα της Βορείου Ελλάδας. 
Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε το Επιμελητήριο εκπρο-

σωπούμενο από τον κ. Αθανάσιο Σαρόπουλο, Πρόεδρο του 
Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Την 1η ημέρα της Διεθνούς Έκθεσης, Σάββατο 8 Σεπτεμ-
βρίου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. 
Σταύρος Αραχωβίτης, αλλά και οι Υφυπουργοί, κ. Βασίλει-
ος Κόκκαλης και κ. Ολυμπία Τελιγιορίδου, επισκέφτηκαν 
τον εκθεσιακό χώρο του Υπουργείου.

Το βράδυ της πρώτης ημέρας πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια της έκθεσης στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» 
και το Επιμελητήριο έδωσε το παρόν στην τελετή εγκαινί-
ων και στην ομιλία του Πρωθυπουργού εκπροσωπούμενο 
από τον Πρόεδρό του, κ. Σπυρίδων Μάμαλη, την Οργανω-
τική Γραμματέα του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Αικατερίνη Λα-
σηθιωτάκη, τον Ταμία, κ. Βασίλειο Δελησταμάτη και την κ. 
Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου, Μέλος του Δ.Σ. του Επιμελη-
τηρίου.

Από αριστερά προς τα δεξιά: 
Αικατερίνη Λασηθιωτάκη – Οργανωτική Γραμματέας του Δ.Σ. 

του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Σταύρος Αραχωβίτης - Υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίμων, Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου – Μέλος του 

Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

mailto:pub_relations@geotee.gr


 2 . Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2018

 Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.Τεύχος 26

Την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος του Επιμε-
λητηρίου συμμετείχε σε σύσκεψη εργασίας του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ιωάννη Δραγασάκη, με πα-
ραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδας παρουσία του 
Αναπληρωτή Υπουργού κ. Στέλιου Πιτσιόρλα και του Υφυ-
πουργού κ. Ευστάθιου Γιαννακίδη. Την ίδια μέρα απηύθυ-
νε χαιρετισμό στην εκδήλωση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με 
θέμα «Ελληνικό Σήμα στην Ελιά και στο Ελαιόλαδο: η συμ-
βολή του στην τυποποίηση και προώθηση των ποιοτικών 
ελληνικών προϊόντων».

Επίσης, το Επιμελητήριο παρευρέθη στην ανοιχτή εκ-
δήλωση του Υπ.Α.Α.Τ. με θέμα «Μια νέα γεωργία σε μια νέα 
εποχή: καινοτομία, γνώση  και ψηφιακός μετασχηματισμός 
στην ΚΑΠ μετά το 2020»  που πραγματοποιήθηκε στις 11 
Σεπτεμβρίου, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό της, τον 
Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., κ. Μενέλαο Γαρδικιώτη και το 
Μέλος του Δ.Σ. κ. Ρήγα Γιοβαννόπουλο. 

Τέλος, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έδωσε το παρόν τόσο στην ομιλία 
της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατι-
κής Συμπαράταξης, κ. Φώφης Γεννηματά, που πραγματο-
ποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, εκπροσωπούμενο από τον 
κ. Ευθ. Σπυρίδη, Α΄Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Επιμελητη-
ρίου, όσο και στην ομιλία του Προέδρου της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Ν.Δ., κ. Κυριάκου Μη-
τσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Σεπτεμ-
βρίου, εκπροσωπούμενο από τους κ.κ. Σπ. Μάμαλη, Β. Δε-
λησταμάτη και Ρ. Γιοβαννόπουλο.

Αναγνώριση των πτυχίων του Γ.Π.Α. ως ενιαίων και 
αδιάσπαστων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αναγνώρισης των 
πτυχίων πενταετούς διάρκειας σπουδών που απονέμουν 
τα Γεωτεχνικά Τμήματα/Σχολές των Ελληνικών Πανεπι-
στημίων, ως τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. 
Ήδη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
η Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου, με την οποία διαπιστώνεται 
ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών 
που οργανώνονται στα 6 Τμήματα του Γ.Π.Α., οδηγεί στην 
απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μετα-
πτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα 
εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊ-
κού Πλαισίου Προσόντων, και την οποία μπορείτε να δείτε 
ΕΔΩ, ενώ σχετική ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ.

Αίτημα παράτασης προθεσμιών για τα Σχέδια Βελτί-
ωσης

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, με επιστολή του προς το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισήμανε 
συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Υπο-
μέτρα 4.1.1 και 4.1.3 του Π.Α.Α. 2014-2020, όπως, μετα-

ξύ άλλων, προβλήματα με τις φορολογικές ενημερότητες 
λόγω πρόσφατης εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσε-
ων του 2017 αλλά και της ανάρτησης των εκκαθαριστικών 
του ΕΝΦΙΑ 2018 και σημαντικές καθυστερήσεις κατά την 
καταχώρηση των δεδομένων στο ΠΣΚΕ λόγω του μεγάλο 
όγκου των δικαιολογητικών. Το Επιμελητήριο είχε ήδη 
ζητήσει με έγγραφό του τόσο την παράταση της οριστικο-
ποίησης στο ΠΣΚΕ του πρώτου και δεύτερου σταδίου ηλε-
κτρονικής υποβολής μέχρι τις 30/9/2018, όσο και της προ-
θεσμίας υποβολής του φυσικού φακέλου στη οικεία ΔΑΟΚ 
μέχρι τις 15/10/2018, παρατάσεις που τελικά δόθηκαν 
αλλά ήταν μικρότερες αυτών που είχαν ζητηθεί, μη επιτρέ-
ποντας έτσι την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ήδη 
είχαν επισημανθεί. Για αυτό το Επιμελητήριο επανήλθε στο 
θέμα ζητώντας επιπλέον παράταση για την οριστικοποίηση 
στο ΠΣΚΕ του πρώτου και δεύτερου σταδίου ηλεκτρονικής 
υποβολής μέχρι τις 5/10/2018, όσο και της προθεσμίας 
υποβολής του φυσικού φακέλου στη οικεία ΔΑΟΚ μέχρι τις 
22/10/2018. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετι-
κό έγγραφο του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Το Υπουργείο, με σχετικό Δελτίο Τύπου ανακοίνωσε τη 
νέα ολιγοήμερη παράταση ορίζοντας την 2α Οκτωβρίου ως 
καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ του 
πρώτου και δεύτερου σταδίου ηλεκτρονικής υποβολής και 
την 9η Οκτωβρίου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
του φυσικού φακέλου στη οικεία ΔΑΟΚ. Το σχετικό Δελτίο 
Τύπου του Υπουργείο μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ. 

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης 
Υδροληψιών (Η.Σ.Α.Υ.)

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με αφορμή το 
ιδιαιτέρως σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πολλοί 
αγρότες, οι οποίοι υποχρεώνονται από τη Δ.Ε.Η. να προ-
σκομίσουν, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, ένα πλήθος 
εγγράφων (άδειες – βεβαιώσεις από τις οικείες αρμόδιες 
υπηρεσίες, λοιπά σχετικά δικαιολογητικά), προκειμένου να 
συνεχίσουν να έχουν αγροτικό τιμολόγιο στις υδροληψίες 
τους (γεωτρήσεις και πηγάδια) υπέβαλε στον Υπουργό Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτη Φάμελλο, και στην 
Ειδική Γραμματεία Υδάτων για ακόμη μία φορά τις προτά-
σεις του, όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί στην από 7/2/2018 
επιστολή του (δείτε ΕΔΩ), για την επίλυση των προβλη-
μάτων και την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης 
υφιστάμενων υδροληψιών.

Το Επιμελητήριο υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης 
αντιμετώπισης του εν λόγω ζητήματος το οποίο απασχο-
λεί ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου αλλά και των 
μελών του ζητάει για άλλη μια φορά τον προγραμματισμό 
συνάντησης του Υπουργού με εκπροσώπους του Δ.Σ. του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., προκειμένου να αναπτυχθούν αναλυτικότερα 
οι θέσεις και οι απόψεις του Επιμελητηρίου επί του θέ-
ματος.

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21760&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21762&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21711&TabID=1
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/6915-dt060918b
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21018&TabID=5
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Έκπτωση στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την παρακολού-
θηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Γεωτεχνικού Επιμε-
λητηρίου με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, παρέ-
χεται στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η δυνατότητα παρακολούθη-
σης, με 30% έκπτωση, των εξ αποστάσεως ελληνόφωνων 
Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης  τα οποία εντάσσονται 
στη σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων με τίτλο «Βιολογικές 
Εφαρμογές & Διδακτική της Βιολογίας (2ος κύκλος)». Πε-

ρισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια μπορείτε να δείτε 
ΕΔΩ και τη σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Επιπλέον, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος παρέ-
χει στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  έξι (6) υποτροφίες για τη φοί-
τηση στο εξ αποστάσεως αγγλόφωνο Πρόγραμμα «MSc in 
Sustainable Agriculture and Business». Η κάθε υποτροφία 
αφορά 50% μείωση των αρχικών διδάκτρων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία 
και τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο συγκεκριμένο Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υπόμνημα, προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Αρ-
χηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τους επικεφαλής 
των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, 
για την Αγροτική Οικονομία, το Περιβάλλον και τις Φυσικές 
Καταστροφές απέστειλε το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας 
του Επιμελητηρίου το οποίο μπορείτε να δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
•  Συνάντηση με την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων, κα. Ολυμπία Τελιγιορίδου είχε αντιπροσωπεία 
της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Πελοπον-
νήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του 1ου 
Αναπτυξιακού Συνεδρίου Καλαβρύτων που πραγματο-
ποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συ-
νάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν το Σχέδιο 
Νόμου για την ίδρυση και λειτουργία των κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων, θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και 
θέματα που σχετίζονται με τον ρόλο του Επιμελητηρίου. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετι-
κό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

•  Συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας, κ. Δ. Μπαξεβα-
νάκη, πραγματοποίησε αντιπροσωπεία της Διοικούσας 
Επιτροπής του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτι-
κής Στερεάς Ελλάδας, στον Πύργο Ηλείας, έπειτα από 
πρωτοβουλία του Παραρτήματος. Κεντρικό θέμα συζή-
τησης στη συνάντηση ήταν η αδικία που υφίστανται τα 
μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, τόσο στα γενικά λύκεια όσο και στα ΕΠΑ.Λ., 
με τις αναθέσεις μαθημάτων, θέμα που έχει ήδη ανα-
δείξει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου και 
οι κλαδικές οργανώσεις των Γεωτεχνικών της εκπαίδευ-
σης. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το σχετικό 
Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

•  Συνέντευξη έδωσε ο νέος Πρόεδρος του Παραρτήματος, 
κ. Αθανάσιος Πετρόπουλος, στην Εφημερίδα Πελοπόν-
νησος και στον δημοσιογράφο κ. Πάνο Σακελλαρόπου-

λο, σχετικά με τις προτεραιότητες και τις δράσεις της 
νέας διοίκησης του Παραρτήματος. Αναλυτικά, τη συνέ-
ντευξη του Προέδρου μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

•  Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας με 
θέμα «Η Εθνική Τραγωδία στην Ανατολική Αττική από 
τις πυρκαγιές – Προτάσεις και απόφαση για θέματα πο-
λιτικής προστασίας» και «Πρόληψη και σχεδιασμός για 
την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στον Δήμο 
Καλαμάτας» έκανε ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του Παραρ-
τήματος κατά την 20η/2018 συνεδρίασή του. Αναλυτικά, 
την εισήγηση μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

 • Ομάδα Εργασίας για τη συμμετοχή του στη διαβούλευση του 
Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων συγκρότησε το Παράρτημα 
Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 
Τη σύνθεση της Ομάδας Εργασίας μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας εξέδωσε Δελτίο 

Τύπου με το οποίο αφενός μεν υπενθύμιζε στους πολίτες 
της περιοχής του την λήξη της ανάρτησης των δασικών 
χαρτών σε κάποιες περιοχές αφετέρου για να τους ενημε-
ρώσει για το που θα μπορέσουν να βρουν χρήσιμες πλη-
ροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες αναρτήσεις, τις ολοκλη-
ρωμένες αναρτήσεις, τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, 
κ.λπ., ώστε να προβούν σε πιθανές ενέργειες. Το σχετικό 
Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Το Παράρτημα Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος, εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στις οικογέ-
νειες των θυμάτων και την συμπαράστασή του στους δεκά-
δες τραυματίες και στους χιλιάδες πληγέντες που έχασαν 
τις περιουσίες τους στις φονικές πυρκαγιές της Αττικής 
εξέδωσε Δελτίο Τύπου στο οποίο παρουσίασε τις απόψεις 
και τις προτάσεις του για τις δασικές πυρκαγιές. Το Παράρ-
τημα, μεταξύ άλλων πρότεινε την επιστροφή στη διαχεί-
ριση των δασών, την ολοκλήρωση των Δασικών Χαρτών 

http://llp.ihu.edu.gr/vedb-oct18/
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21714&TabID=1
https://www.ihu.edu.gr/attachments/brochures/MSc_in_Sustainable_Agriculture_and_Business.pdf
https://www.ihu.edu.gr/attachments/brochures/MSc_in_Sustainable_Agriculture_and_Business.pdf
http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.html
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21710&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21772&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21676&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21670&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21677&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21743&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21686&TabID=3
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

• Υ.Α. 141935/Ζ1/03-09-2018: Υπαγωγή Τμημάτων του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 (Α 114), ΦΕΚ 
3945/Β/11-09-2018.

• Υ.Α. 168599/1495/27-08-2018: Τοπικό Σχέδιο Δράσης 
για την καταπολέμηση της παράνομης χρήσης δηλητη-
ριασμένων δολωμάτων, ΦΕΚ 3793/Β/03-09-2018.

• Υ.Α. 1711/100394/16-07-2018: Λεπτομέρειες εφαρμο-
γής για τον καθορισμό διαδικασιών και δικαιολογητι-
κών, σχετικά με την επιστροφή εισφορών στην παραγω-
γή στον τομέα της ζάχαρης σύμφωνα με τον Καν (ΕΕ) 
2018/264 του Συμβουλίου, ΦΕΚ 3396/Β/10-08-2018.

• Υ.Α. 131758/Ζ1/02-08-2018: Διαπίστωση του ποσού 
που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο 
εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) 
του οικογενειακού), ΦΕΚ 3387/Β/10-08-2018.

• Υ.Α. 131757/Ζ1/02-08-2018: Ρύθμιση θεμάτων απαλ-
λαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι., ΦΕΚ 
3387/Β/10-08-2018.

• Υ.Α. 1863/107575/01-08-2018: Τροποποίηση της 
436691/27.12.1994 απόφασης των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός εμπο-
ρίας του υλικού πολλαπλασιασμού των καλλωπιστικών 
φυτών και των καλλωπιστικών φυτών, σε συμμόρφω-
ση προς τις οδηγίες 91/682/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
93/94/ΕΟΚ, 93/63/ΕΟΚ και 93/78/ΕΟΚ της Επιτροπής» 
(ΦΕΚ Β 16/16.1.1995), σε συμμόρφωση προς την εκτε-
λεστική οδηγία (ΕΕ) 2018/484 της Επιτροπής (ΕΕ L 81, 
23.3.2018, σ.10), ΦΕΚ 3298/Β/09-08-2018.

• Υ.Α. 1194/107136/31-07-2018: Τροποποίηση της 
19/3696/12-01-2017 (ΦΕΚ Β 193/27-01-2017) υπουρ-
γικής απόφασης κατ΄εφαρμογή του άρθρου 33 της 
481/66703/09-06-2016 υπουργικής απόφασης στο 
πλαίσιο της Δράσης 10.2.1, του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 
2014-2020 «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», όπως 
ισχύει, ΦΕΚ 3298/Β/09-08-2018.

• Υ.Α. 1193/107134/31-07-2018: Τροποποίηση της 
481/66703/9.6.2016 (ΦΕΚ 1994/Β/1.7.2016) υπουργι-
κής απόφασης περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής 

της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτρο-
φία», όπως ισχύει, του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως 
ισχύει, ΦΕΚ 3298/Β/09-08-2018.

• Υ.Α. 3005/107013/31-07-2018: Επενδύσεις σε επι-
χειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 
2019-2023, ΦΕΚ 3250/Β/08-08-2018.

• Υ.Α. 3003/106998/31-07-2018: Τροποποίηση της αριθμ. 
374/20210/06-02-2018 (Β 507) υπουργικής απόφασης 
«Τελική κατάταξη ένταξης δικαιούχων στο πρόγραμμα 
αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτά-
σεων για την περίοδο 2017-2018», ΦΕΚ 3249/Β/08-08-
2018.

• Υ.Α. 1862/104375/25-07-2018: 3η Τροποποίηση της 
593/37447/31.03.2017 απόφασης «Καθορισμός των 
λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στή-
ριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περι-
όδου 2014-2020 (Β 1190) όπως τροποποιήθηκε με 
τις όμοιες 2220/108492/16-10-2017 (Β 3668) και 
979/35486/07-03-2018 (Β 866) και ισχύει, ΦΕΚ 3232/
Β/07-08-2018.

• Απόφαση Γ.Γ. Α.Π. & Δ.Κ.Π. 7619/06-09-2018: Τροπο-
ποίηση της υπ΄αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσε-
ων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 
2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία 
του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύ-
σεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλο-
ποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνι-
στικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλο-
ποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ 
καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 
4543 Β), ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.

• Απόφαση Γ.Γ. Α.Π. & Δ.Κ.Π. 7312/22-08-2018: Ζ’ Τροπο-
ποίηση απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων 
του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 4.1.1 
του ΠΑΑ 2014-2020, Ζ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.

και του Δασολογίου, καθώς και την υιοθέτηση και εφαρμο-
γή του μοντέλου «Πρόληψη – Καταστολή». Αναλυτικά, τις 
προτάσεις του Παραρτήματος μπορείτε να τις δείτε  ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ 
Δελτίο Τύπου για την έξαρση του πληθυσμού των κου-

νουπιών σε πολλές περιοχές της χώρας και τους τρόπους 
καταπολέμησής τους εξέδωσε το Παράρτημα Θράκης του 

Επιμελητηρίου, το οποίο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Δελτίο Τύπου εξέδωσε το Παράρτημα Αιγαίου του ΓΕ-

ΩΤ.Ε.Ε. για την ανάγκη άμεσης στελέχωσης της Διεύθυν-
σης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το 
κατάλληλο προσωπικό. Το σχετικό Δελτίο Τύπου του Πα-
ραρτήματος μπορείτε να το δείτε  ΕΔΩ.

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21760&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21760&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21724&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21695&TabID=4
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/3387_B.pdf
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/3387_B.pdf
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/3387_B.pdf
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21694&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21694&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21694&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21691&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21690&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21690&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21692&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21692&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21734&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21687&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21680&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21701&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21770&TabID=3
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Εκλογές ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2018 (ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ε λ λ ά δ α
• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια 

ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥ-
ΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..

• Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έθεσε 
στις 13 Σεπτεμβρίου σε δημόσια διαβούλευση τη διαδι-
κασία για η νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς 
περιορισμούς (εκτός των ορεινών). Η διαβούλευση θα 
διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Ολοκληρώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου η δημόσια διαβού-
λευση του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη 
ρύθμιση θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινι-
δίων. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ. 

• Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 η δη-
μόσια διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για 
την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσε-
ων». Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2018 η δημόσια 
διαβούλευση του «Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης 
της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρατηγική για τα 
Δάση)». Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Ολοκληρώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 η δημόσια 
διαβούλευση για τον καθορισμό συμπληρωματικών 
μέτρων εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/262 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων σύμ-
φωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης 
των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών)». 
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ. 

Ε υ ρ ώ π η
• Στις 29 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ανοι-

χτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με μια νέα ηλεκτρονι-
κή πλατφόρμα για την πρόσβαση του κοινού στα έγγρα-
φα που κατέχει η Επιτροπή. Η διαβούλευση θα διαρκέσει 
μέχρι την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισ-
σότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Στις 2 Αυγούστου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δη-
μόσια διαβούλευση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμ-
μές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας 
στις Περιφερειακές Περιοχές της Ε.Ε.. Η διαβούλευση θα 
διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018. Για 
περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Στις 17 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημό-
σια διαβούλευση σχετικά με τη Στρατηγική για τη μα-
κροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου στην Ε.Ε.. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 
Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες 
διαβάστε ΕΔΩ.

• Στις 17 Ιουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημό-
σια διαβούλευση σχετικά με τα πρότυπα εμπορίας της 
Ε.Ε. για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Η 
διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 
2018. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

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

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

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

Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε στατιστι-
κά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμμένα μέλη του, μέ-
χρι και τον Ιούλιο του 2018 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

http://www.geotee.gr/Nt_MainTableType.aspx?LnkID=09000000&ShSum=1
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/92-oriothetisi_perioxwn
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/91-nopa_aktinidia
http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2166
http://www.opengov.gr/minenv/?p=9523
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/90-ippoi-diav
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-new-online-platform-public-access-documents-held-commission_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1981245_en
https://ec.europa.eu/clima/consultations/strategy-long-term-eu-greenhouse-gas-emissions-reductions_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-marketing-standards-fishery-and-aquaculture-products_el
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20935
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170303072058_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170303072058_5.pdf
https://www.geotee.gr/geo/stats2018/main2018.htm
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
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ΕΥΡΩΠΗ

• Αίτημα τροποποίησης του Προγράμματος Ειδικών Μέ-
τρων για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους υπο-
βλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Υπ..Α.Α.Τ.. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το 
σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ.

• Στις 25 Ιουλίου 2018 οι αντιπρόσωποι των κρατών με-
λών της Ε.Ε. ενέκριναν, εξ ονόματος του Συμβουλίου, τη 
διαπραγματευτική εντολή σχετικά με την πρόταση για 
την τροποποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασί-
ας της Ε.Ε.. Με βάση αυτήν την εντολή η Προεδρία του 
Συμβουλίου θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο. Οι κανόνες πολιτικής προστασίας 
που ισχύουν σήμερα προβλέπουν εθελοντική δεξαμενή 
για την παροχή αμοιβαίας στήριξης στην Ευρώπη. Με 
τους νέους κανόνες θα συσταθεί το rescEU, ένα σύστημα 
που θα χρησιμοποιείται ως έσχατη λύση όταν οι εθνικές 

ικανότητες και η δεξαμενή αποδεικνύονται ανεπαρκείς. 
Επιπλέον, με τους νέους κανόνες τα κράτη μέλη θα πρέ-
πει να αναπτύξουν περεταίρω τις εκτιμήσεις κινδύνων, 
τον σχεδιασμό της διαχείρισης κινδύνων και την ικα-
νότητά τους για τη διαχείριση κινδύνων. Τέλος, με τους 
νέους κανόνες η Επιτροπή θα αναλάβει τη δημιουργία 
ενός δικτύου γνώσεων της Ε.Ε. για την πολιτική προ-
στασία, στο οποίο θα συμμετέχουν όσοι ασχολούνται με 
την πολιτική προστασία και τη διαχείριση καταστροφών. 
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Στις 18 Ιουλίου 2018 οι πρέσβεις στην Ε.Ε. επιβεβαίω-
σαν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Αυστρι-
ακής Προεδρίας και του Κοινοβουλίου στις 11 Ιουλίου 
για την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος 
στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ). Για 
περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

• Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 
Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φυσικοί 
Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικο-
νομία», για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι την 
Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής 
Μηχανικής του Γ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθη-
ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπλη-
ροφορική και Γεωργική Μηχανική», για το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι την Παρασκευή 21 
Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε ΕΔΩ. 

• Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ-
λουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Οικολογία, βιοποικιλότητα, παραγωγή και πο-
λυλειτουργικότητα δασικών οικοσυστημάτων», 
για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι την Παρα-
σκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018.  Για περισσότερες πλη-
ροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανι-
κών και Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγρο-

τικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υπο-
ψηφιότητα για την παρακολούθηση του νέου Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών 
Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία», για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι την Παρασκευή 21 Σε-
πτεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και το 
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πόσιμο-
Θαλασσινό νερό και υγεία», για το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019, μέχρι τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.  

• Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. 
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψη-
φιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχιτεκτονική 
Τοπίου», για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,  μέχρι τη 
Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

• Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. 
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφι-
ότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καινοτόμες Εφαρμο-
γές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυ-

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/6831-dt080818
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/07/25/civil-protection-council-agrees-negotiating-mandate-on-strengthening-civil-protection-cooperation/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/07/18/structural-reform-support-programme-council-confirms-increased-financial-envelope/
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21768&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21683&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21742&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21753&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21598&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21704&TabID=4
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τών και στην Αγρομετεωρολογία», για το ακαδημαϊ-
κό έτος 2018-2019, μέχρι τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 
2018. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. 
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψη-
φιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένα 
Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του 
Περιβάλλοντος», για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 
μέχρι τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσό-
τερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

• Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α. 
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψη-
φιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τομείς Αιχμής 
και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και 
Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών 
Ειδών», για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι τη 
Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα 
για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες Γης και Περι-
βάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι την 
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Τα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και 
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών 
του Γ.Π.Α. καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ-
λουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική 
στην Αγροτική Ανάπτυξη», για το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019, μέχρι την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Τα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Αν-

θρώπου και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατο-
καλλιεργειών του Γ.Π.Α. καλούν τους ενδιαφερόμενους 
να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθη-
ση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Πα-
ραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊό-
ντων», για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι τη 
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018. Για περισσότερες πληρο-
φορίες δείτε ΕΔΩ. 

• Το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερό-
μενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακο-
λούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμο-
σφαιρικό Περιβάλλον», για το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019, μέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

• Το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερό-
μενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακο-
λούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωρ-
γία», για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι την Τε-
τάρτη 10 Οκτωβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες δείτε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. και το Agrarian and 
Technology Institute του RUNDN University of Russia 
οργανώνουν το Διακρατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
με τίτλο «Βιολογική Γεωργία – Organic Farming». 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Το Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού Πειρα-
ματισμού ανακοινώνει ότι διαθέτει μια (1) αμειβόμενη 
θέση για εκπόνηση μεταπτυχιακής μελέτης στο Εργα-
στήριο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Η συνολι-
κή αμοιβή ανέρχεται σε 3.000 Ευρώ. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΕΡΓΑΣΙΑ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» ανακοίνωσε την πρόσληψη 100 ατόμων (70 Δασολόγων και 30 Δασοπό-
νων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Απο-
κεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης 
των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

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.).

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21705&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21706&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21707&TabID=4
http://www.geol.uoa.gr/index.php/el/prokhrixeis/2010-09-29-07-56-48-298/199--2011-2012/2184-geolpms16-2.html
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21712&TabID=4
https://docs.aua.gr/announcement/899/administrativeservice/38
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21596&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21681&TabID=4
http://www.agro.auth.gr/%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7/%CE%BD%CE%B5%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7/?id=4007
https://docs.aua.gr/sites/default/files/attachedannouncements/%CE%91%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B2%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B7 %CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7 %CE%B3%CE%B9%CE%B1 %CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7 %CE%A0%CE%9C%CE%A3-2018.docx
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21741&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20934&TabID=1
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Δωρεάν δημιουργία ιστοσελίδας για τα μέλη του ΓΕ-

ΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

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

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

19-23
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2018

AGROFEST ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 1Ο ΠΑ-
ΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-

 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ &
25Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΝ 

ΑΓΡΟΤΩΝ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Επιμελητήρια Στερεάς Ελλάδας
Επιχειρηματικό Πάρκο Λιβαδειάς (πρώην Unicot)
Επιμελητήριο Βοιωτίας Τηλ.: 2261028281, Fax: 

22610 21347 

3-5 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

33Ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΗΣ ΕΖΕ
ΠΡΕΒΕΖΑ

Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία
Πολιτιστικό Κέντρο «ΟΑΣΗ» Δ.Πρέβεζας
Email: eze@aua.gr, http://www.eze.gr 

9-12 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

9Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥ-
ΝΕΔΡΙΟ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑ-

ΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΟΣΚΗΣΗΣ- ΑΕΙΦΟ-
ΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
ΛΑΡΙΣΑ

Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία
Τηλ.: 2310 992335, 2310 473320 εσωτ.303 Fax: 

2310 998886

17-19
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

17Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥ-
ΝΕΔΡΙΟ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
ΠΑΤΡΑ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης 
Φυτών, 

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Υπό την αιγίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ.
Ξενοδοχείο PortoRio

Email: 17thpbrcongress@gmail.com 

19-21
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

16Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΝΟΥ

ΑΘΗΝΑ

Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις»
Ζάππειο

Τηλ.2110129575, 
http://europegastronomy-athens2018.com 

25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2018

5Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
«ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Περιφέρεια Κρήτης, Υπό την αιγίδα 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος

Ξενοδοχείο Candia Maris Resort & Spa Crete
https://www.c-gaia.gr/congress2018/ 

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-1 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
Ξενοδοχείο Royal Olympic 

http://19.phytopath.gr/,
 Email: 19pfs.athens@gmail.com 

Τηλ.210 5294506, Fax: 210 5294513

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

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

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
mailto:eze@aua.gr
http://www.eze.gr
mailto:17thpbrcongress@gmail.com
http://europegastronomy-athens2018.com
https://www.c-gaia.gr/congress2018/
http://19.phytopath.gr/
mailto:19pfs.athens@gmail.com
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5

