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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 Ανάπτυξης & 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 Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου ο Πρωθυπουργός, κ. Αλέξιος Τσίπρας, συναντήθηκε με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης στο
Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης και εκ μέρους του Επιμελητηρίου συμμετείχε ο Αντιπρόεδρος του Παραρτήματος
Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Δημήτριος Βαφειάδης. Ενώ στις
13 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Πρόεδρος της Ν.Δ., κ. Κυριάκος Μητσοτάκης,
πραγματοποίησε συνάντηση με τους επιστημονικούς φορείς 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 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ.
Σταύρος Αραχωβίτης, αλλά και οι Υφυπουργοί, κ. Βασίλειος Κόκκαλης και κ. Ολυμπία Τελιγιορίδου, επισκέφτηκαν
τον εκθεσιακό χώρο του Υπουργείου.

Από αριστερά προς τα δεξιά:
Αικατερίνη Λασηθιωτάκη – Οργανωτική Γραμματέας του Δ.Σ.
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Σταύρος Αραχωβίτης - Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου – Μέλος του
Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Το βράδυ της πρώτης ημέρας πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια της έκθεσης στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης»
και το Επιμελητήριο έδωσε το παρόν στην τελετή εγκαινίων και στην ομιλία του Πρωθυπουργού εκπροσωπούμενο
από τον Πρόεδρό του, κ. Σπυρίδων Μάμαλη, την Οργανωτική Γραμματέα του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Αικατερίνη Λασηθιωτάκη, τον Ταμία, κ. Βασίλειο Δελησταμάτη και την κ.
Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου, Μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου.
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Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Την Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου συμμετείχε σε σύσκεψη εργασίας του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ιωάννη Δραγασάκη, με παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδας παρουσία του
Αναπληρωτή Υπουργού κ. Στέλιου Πιτσιόρλα και του Υφυπουργού κ. Ευστάθιου Γιαννακίδη. Την ίδια μέρα απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με
θέμα «Ελληνικό Σήμα στην Ελιά και στο Ελαιόλαδο: η συμβολή του στην τυποποίηση και προώθηση των ποιοτικών
ελληνικών προϊόντων».
Επίσης, το Επιμελητήριο παρευρέθη στην ανοιχτή εκδήλωση 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 Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κ. Φώφης Γεννηματά, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου, εκπροσωπούμενο από τον
κ. Ευθ. Σπυρίδη, Α΄Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, όσο και στην ομιλία του Προέδρου της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης και Προέδρου της Ν.Δ., κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου, εκπροσωπούμενο από τους κ.κ. Σπ. Μάμαλη, Β. Δελησταμάτη και Ρ. Γιοβαννόπουλο.

ξύ άλλων, προβλήματα με τις φορολογικές ενημερότητες
λόγω πρόσφατης εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων 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 οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ του πρώτου και δεύτερου σταδίου ηλεκτρονικής υποβολής μέχρι τις 30/9/2018, όσο και της προθεσμίας υποβολής του φυσικού φακέλου στη οικεία ΔΑΟΚ
μέχρι τις 15/10/2018, παρατάσεις που τελικά δόθηκαν
αλλά ήταν μικρότερες αυτών που είχαν ζητηθεί, μη επιτρέποντας 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 σχετικό 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.

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 Πανεπιστημίων, ως τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.
Ήδη έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
η Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 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 μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα
εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, και την οποία μπορείτε να δείτε
ΕΔΩ, ενώ σχετική ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να
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 προσκομίσουν, 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 Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σωκράτη Φάμελλο, και στην
Ειδική Γραμματεία Υδάτων για ακόμη μία φορά τις προτάσεις του, όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί στην από 7/2/2018
επιστολή του (δείτε ΕΔΩ), για την επίλυση των προβλημάτων και την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης
υφιστάμενων υδροληψιών.
Το Επιμελητήριο υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης
αντιμετώπισης του εν λόγω ζητήματος το οποίο απασχολεί 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 θέματος.

Αίτημα παράτασης προθεσμιών για τα Σχέδια Βελτίωσης
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, με επιστολή του προς το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επισήμανε
συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Υπομέτρα 4.1.1 και 4.1.3 του Π.Α.Α. 2014-2020, όπως, μετα-
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Παραρτήματα
Έκπτωση στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την παρακολούθηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης στο Διεθνές
Πανεπιστήμιο της Ελλάδας
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, παρέχεται στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η δυνατότητα παρακολούθησης, 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 παρέχει στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έξι (6) υποτροφίες για τη φοίτηση 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 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Υπόμνημα, προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Αρχηγό 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 Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο του 1ου
Αναπτυξιακού Συνεδρίου Καλαβρύτων που πραγματοποιήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 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 σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.
• Συνάντηση με τον Υφυπουργό Παιδείας, κ. Δ. Μπαξεβανάκη, πραγματοποίησε αντιπροσωπεία της Διοικούσας
Επιτροπής του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, στον Πύργο Ηλείας, έπειτα από
πρωτοβουλία του Παραρτήματος. Κεντρικό θέμα συζήτησης 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 αναδείξει το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου και
οι κλαδικές οργανώσεις των Γεωτεχνικών της εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το σχετικό
Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.
• Συνέντευξη έδωσε ο νέος Πρόεδρος του Παραρτήματος,
κ. Αθανάσιος Πετρόπουλος, στην Εφημερίδα Πελοπόννησος και στον δημοσιογράφο κ. Πάνο Σακελλαρόπου-

λο, σχετικά με τις προτεραιότητες και τις δράσεις της
νέας διοίκησης του Παραρτήματος. Αναλυτικά, τη συνέντευξη 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 πολιτικής προστασίας» και «Πρόληψη και σχεδιασμός για
την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στον Δήμο
Καλαμάτας» έκανε ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε. του Παραρτήματος 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 ενημερώσει για το που θα μπορέσουν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες αναρτήσεις, τις ολοκληρωμένες 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 οικογένειες των θυμάτων και την συμπαράστασή του στους δεκάδες 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 Παράρτημα, μεταξύ άλλων πρότεινε την επιστροφή στη διαχείριση των δασών, την ολοκλήρωση των Δασικών Χαρτών
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Νομοθεσία
και του Δασολογίου, καθώς και την υιοθέτηση και εφαρμογή του μοντέλου «Πρόληψη – Καταστολή». Αναλυτικά, τις
προτάσεις του Παραρτήματος μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ

Δελτίο Τύπου για την έξαρση του πληθυσμού των κουνουπιών 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 ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την ανάγκη άμεσης στελέχωσης της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με το
κατάλληλο προσωπικό. Το σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

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 δηλητηριασμένων δολωμάτων, ΦΕΚ 3793/Β/03-09-2018.
• Υ.Α. 1711/100394/16-07-2018: Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικασιών και δικαιολογητικών, σχετικά με την επιστροφή εισφορών στην παραγωγή 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 απαλλαγής 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 εμπορίας του υλικού πολλαπλασιασμού των καλλωπιστικών
φυτών και των καλλωπιστικών φυτών, σε συμμόρφωση 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 εκτελεστική 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) υπουργικής 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) υπουργικής απόφασης περί καθορισμού πλαισίου εφαρμογής
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της Δράσης 10.2.1 «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία», 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 επιχειρήσεις 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 εκτάσεων για την περίοδο 2017-2018», ΦΕΚ 3249/Β/08-082018.
Υ.Α. 1862/104375/25-07-2018: 3η Τροποποίηση της
593/37447/31.03.2017 απόφασης «Καθορισμός των
λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 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: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος
2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία
του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση 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’ Τροποποίηση απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων
του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 4.1.1
του ΠΑΑ 2014-2020, Ζ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.

Διαβούλευση
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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..
• Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έθεσε
στις 13 Σεπτεμβρίου σε δημόσια διαβούλευση τη διαδικασία για η νέα οριοθέτηση των περιοχών με φυσικούς
περιορισμούς (εκτός των ορεινών). Η διαβούλευση θα
διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.
• Ολοκληρώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη
ρύθμιση θεμάτων εμπορίας και διακίνησης των ακτινιδίων. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.
• Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για
την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». 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 σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ

Εκλογές ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2018 (ΕΚΛΟΓΕΣ 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.).

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 ανοιχτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα που κατέχει η Επιτροπή. Η διαβούλευση θα διαρκέσει
μέχρι την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.
• Στις 2 Αυγούστου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές 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 δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη Στρατηγική για τη μακροπρόθεσμη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 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 δημόσια 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.).

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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Μεταπτυχιακά
ΕΥΡΩΠΗ
• Αίτημα τροποποίησης του Προγράμματος Ειδικών Μέτρων για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους υποβλήθηκε 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 μελών της Ε.Ε. ενέκριναν, εξ ονόματος του Συμβουλίου, τη
διαπραγματευτική εντολή σχετικά με την πρόταση για
την τροποποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ε.Ε.. Με βάση αυτήν την εντολή η Προεδρία του
Συμβουλίου θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό 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 πρέπει να αναπτύξουν περεταίρω τις εκτιμήσεις κινδύνων,
τον σχεδιασμό της διαχείρισης κινδύνων και την ικανότητά 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 προστασία, 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. επιβεβαίωσαν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της Αυστριακής 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 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φυσικοί
Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία», 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 παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική», για το ακαδημαϊκό 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 υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Οικολογία, βιοποικιλότητα, παραγωγή και πολυλειτουργικότητα δασικών οικοσυστημάτων»,
για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγρο-
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τικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του νέου Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών
Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία», για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 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 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΠόσιμοΘαλασσινό 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 υποψηφιότητα 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 πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Καινοτόμες Εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυ-
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Εργασία

•

•

•

•

τών και στην Αγρομετεωρολογία», 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 υποψηφιότητα 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 περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα 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 πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα
για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες Γης και Περιβάλλον» 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 υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού 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 Ανθρώπου και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γ.Π.Α. καλούν τους ενδιαφερόμενους
να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων», για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι τη
Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον», για το ακαδημαϊκό έτος 20182019, μέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωργία», για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες 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 Πειραματισμού ανακοινώνει ότι διαθέτει μια (1) αμειβόμενη
θέση για εκπόνηση μεταπτυχιακής μελέτης στο Εργαστήριο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Η συνολική 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 Δασοπόνων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων 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.).
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Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

19-23
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2018

AGROFEST ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΩΡΓΙΑΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ &
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

17-19
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

9Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΟΣΚΗΣΗΣ- ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
ΛΑΡΙΣΑ
Ο
17 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
ΠΑΤΡΑ

Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία
Τηλ.: 2310 992335, 2310 473320 εσωτ.303 Fax:
2310 998886

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

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

του ΓΕοσελίδας για τα μέλη
Δωρεάν δημιουργία ιστ
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
ΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

8 . Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2018

Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
Ξενοδοχείο Royal Olympic
http://19.phytopath.gr/,
Email: 19pfs.athens@gmail.com
Τηλ.210 5294506, Fax: 210 5294513

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

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

