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Συνάντηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τον  Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλ-
λοντος & Ενέργειας, κ. Σ. Φάμελλο, είχε ο Πρόεδρος του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και αντιπροσωπεία μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου για να αναπτύξουν τις προτάσεις του Επιμελη-
τηρίου για την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης 
των υφιστάμενων υδροληψιών με αφορμή τα σημαντικά 
προβλήματα που έχουν ανακύψει από την υποχρέωση των 
αγροτών να προσκομίσουν στη ΔΕΗ άμεσα τις σχετικές 
Άδειες Χρήσης Ύδατος για τη διατήρηση του αγροτικού τι-
μολογίου στις γεωτρήσεις τους.

 Συγκεκριμένα, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ανέλυσε την ανάγκη επαρ-
κούς στελέχωσης των αρμόδιων Υπηρεσιών με το απαιτού-
μενο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και την ανάγκη δη-
μιουργίας ενός Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης 
Υδροληψιών (Η.Σ.Α.Υ.). Το Η.Σ.Α.Υ. προτάθηκε να λειτουρ-
γεί υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
και την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, στα πρότυπα της πλατ-

φόρμας Διαχείρισης Δηλώσεων Αυθαίρετων Κτισμάτων και 
του Συστήματος Ηλεκτρονικής Έκδοσης Αδειών (e-άδειες). 

Σύμφωνα με την προτεινόμενη διαδικασία αδειοδότη-
σης, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με ευθύ-
νη του υποβάλλοντος αρμόδιου ιδιώτη Γεωτεχνικού και η 
άδεια θα εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά την ηλεκτρονι-
κή υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοι-
χείων, καθώς και τον έλεγχο αυτών μέσω ενός συστήματος 
πιστοποιημένων Επιθεωρητών Υδροληψιών.

Τέλος, τονίσθηκε ότι το Η.Σ.Α.Υ. θα μπορούσε να απο-
τελέσει και ένα χρήσιμο εργαλείο για τον έλεγχο των υπο-
χρεώσεων και όρων που αναφέρονται στις Άδειες Χρήσης 
Ύδατος, όπως η επιτρεπόμενη προς απόληψη ποσότητα 
ύδατος, ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης 
του νερού, κ.λπ..

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό 
κλίμα και ο Υπουργός σχολίασε θετικά τις προτάσεις του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σημειώνοντας ότι θα τις εξετάσει στα πλαίσια 
της επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών, ενώ από την 
πλευρά του Επιμελητηρίου δρομολογείται και αντίστοιχη 
συνάντηση με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (Ε.Γ.Υ).
Τις προτάσεις του Επιμελητηρίου για την επιτάχυνση της 
αδειοδότησης των υφιστάμενων υδροληψιών μπορείτε να 
τις δείτε ΕΔΩ.

Αναγνώριση των πτυχίων πενταετούς φοίτησης ως 
ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών μεταπτυ-
χιακού επιπέδου

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενημερώνει τα μέλη του ότι, σύμφωνα με 
ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, υπεγράφησαν από τον Υπουργό κ. Κ. Γαβρό-
γλου οι διαπιστωτικές αποφάσεις για την υπαγωγή 50 
Τμημάτων Α.Ε.Ι. στις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), με τις οποίες αναγνωρίζεται ότι η 
επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που 

Στην συνάντηση εκ μέρους του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παρέστησαν οι 
κ.κ. Σ. Μάμαλης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Δ. Γκούτης, Κ. Μιχαλο-
πούλου, Ε. Σπυρίδης, Ρ. Γιοβαννόπουλος, Ν. Μπόκαρης, Α. Ρήγας

mailto:pub_relations@geotee.gr
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21018&TabID=5
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οργανώνεται στα εν λόγω Τμήματα, οδηγεί στην απονομή 
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού 
επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα εκάστου 
Τμήματος. Στον σχετικό Πίνακα περιλαμβάνονται τα 6 Τμή-
ματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και 
το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Τμήμα Δασολογίας 
και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Όπως επισημαίνε-
ται στην ανακοίνωση του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η διαδικασία συνεχίζε-
ται και για τα υπόλοιπα Τμήματα των ΑΕΙ που υποβάλλουν 
σχετικό αίτημα. Τη σχετική ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί 
του θέματος μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Προκήρυξη Μελετών σχετικές με δράσεις για την 
Κλιματική Αλλαγή

Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 
μέσω του εκπροσώπου του Δρ. Δ. Βολουδάκη, Συντονι-
στή της Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, συμμετείχε 
σε ενημερωτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα 
γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ με 
αντικείμενο την πληροφόρηση και την ανταλλαγή απόψε-
ων σχετικά με την προκήρυξη τριών θεματικών μελετών 
αξιολόγησης του ΠΑΑ 2014-2020 στα πεδία: 1. Κλιματική 
Αλλαγή, 2. Διαχείριση και αποδοτικότητα χρήσης υδάτων 
και 3. Σύμβουλος Αξιολόγησης 2019. Οι θεματικές μελέτες, 
για τις οποίες υπήρξε αναλυτική ενημέρωση κατά τη διάρ-
κεια της συνάντησης, είναι:

Α. «Μελέτη για την Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ στη 
διαχείριση και αποδοτικότητα της χρήσης των υδάτων» 
στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ). 

Β. «Αξιολόγηση του ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο της Ετή-
σιας Έκθεσης Υλοποίησης του 2019» στο πλαίσιο του 
Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020 (ΠΑΑ).

Γ. «Μελέτη για την Αξιολόγηση της συμβολής του ΠΑΑ 
2014-2020 στην προώθηση της αποδοτικότητας των 
πόρων και τη στροφή προς μία οικονομία χαμηλών 
εκπομπών C02 με ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλί-
ματος» στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη 

σχετική ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ. 

Αλλαγή της εθνικής συμμετοχής στην ευρωπαϊκή 
ποσόστωση αλιείας τόνου

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων το Επιμελητήριο ζητά την αλλαγή της εθνικής 
συμμετοχής στην ευρωπαϊκή ποσόστωση αλιείας τόνου, επι-
σημαίνοντας το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό της ελληνικής 
συμμετοχής στην ποσόστωση αυτή. Προτείνει ουσιαστικά την 
επαναδιαπραγμάτευση της κατανομής των ποσοστώσεων με 
σκοπό την αύξηση της ελληνικής συμμετοχής. Αναλυτικά, τη 
σχετική επιστολή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Το Παράρτημα Πελοποννήσου με σχετική ανακοίνωσή

του ενημερώνει τα μέλη του ότι πρόκειται να συγκρο-
τήσει Επιστημονικές Επιτροπές αλλά και Μητρώο Ελεύ-
θερων Επαγγελματιών Γεωπόνων. Καλεί τα μέλη του να 
δηλώσουν συμμετοχή στις Επιστημονικές Επιτροπές, οι 
οποίες είναι:
	Επιτροπή Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Γεωτεχνι-

κών.
	Επιτροπή Διακρατικών Συνεργασιών Ευρωπαϊκών

Προγραμμάτων (σχετική πρόσκληση ΕΔΩ). 
	Επιτροπή Υδάτων (σχετική πρόσκληση ΕΔΩ).
	Επιτροπή για την Οικονομία της Υπαίθρου, την Ποιό-

τητα Ζωής και τη Διακυβέρνηση (σχετική πρόσκληση
ΕΔΩ).

	Επιτροπή  για  την  πρόκληση  της  Κλιματικής Αλλα-
γής (σχετική πρόσκληση ΕΔΩ).
καθώς και να δηλώσουν εάν θέλουν να ενταχθούν
στο Μητρώο Ελεύθερων Επαγγελματιών Γεωπόνων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη 
σχετική ανακοίνωση του Παραρτήματος ΕΔΩ.

• Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλά-
δας προέβη στην έκδοση εντύπου για τις δραστηριότη-
τές του με σκοπό να ενημερώσει τα μέλη του, έπειτα από 
την ανάληψη καθηκόντων της νέας Διοικούσας Επιτρο-
πής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Η ομάδα εργασίας που είχε συγκροτήσει το Παράρτημα
Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας με σκοπό 
τη συμμετοχή του στη διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου 
«Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφι-
κών εγκαταστάσεων» (δείτε ΕΔΩ) κατέληξε σε συγκε-
κριμένα συμπεράσματα τα οποία μπορείτε να δείτε ΕΔΩ 
αναλυτικά.

• Με αφορμή την κατολίσθηση που σημειώθηκε στη δι-
άσημη παραλία «Ναυάγιο» της Ζακύνθου, το Παράρ-
τημα με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων, τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ζακύνθου και 
τον Δήμαρχο Ζακύνθου, επισήμανε ότι είναι πρόθυμο να 
συνδράμει με τη διάθεση του αρμόδιου γεωλογικού επι-
στημονικού προσωπικού, και σε συνεργασία με άλλους 

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%A3_INTEGRATED_MASTERS.docx
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21778&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21849&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21832&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21857&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21889&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21888&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21899&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21900&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21789&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21743&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21792&TabID=3
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φορείς, στην ερμηνεία, την παρακολούθηση της εξέλι-
ξης και την ορθολογική αντιμετώπιση του φαινομένου. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Την πρώτη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας, κ. Απόστολο Κατσιφάρα, είχαν στις 19 Σεπτεμ-
βρίου 2018 τα μέλη της νέας Διοικούσας Επιτροπής του 
Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελ-
λάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά 
τη συνάντηση ήταν η καλύτερη αξιοποίηση των ευρω-
παϊκών κονδυλίων της Περιφέρειας και η από κοινού 
συμμετοχή, Περιφέρειας – Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σε 
διακρατικά προγράμματα, θέματα πολιτικής προστασίας, 
θέματα που σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους, κ.λπ. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του κατέθεσε το 

Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας επί των διατάξεων του 
Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία 
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» στο πλαίσιο της δημόσιας 
διαβούλευσής του. Μεταξύ άλλων, το Παράρτημα τονίζει 
ότι η δυσκολία αδειοδότησης των υφιστάμενων κτηνοτρο-
φικών εγκαταστάσεων δεν οφείλεται σε γραφειοκρατικές 
αγκυλώσεις, αλλά στην άναρχη και αυθαίρετη χωροθέτησή 
τους,  καθώς και στη μη τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής 
και ορθής διαχείρισης αποβλήτων. Επιπλέον, η εμπλοκή δι-
αφορετικών υπηρεσιών για την αδειοδότηση και για τον 
έλεγχο δε δικαιολογείται και θα δημιουργήσει προβλήματα 
συντονισμού και γραφειοκρατικών καθυστερήσεων. Για το 
λόγο αυτό το Παράρτημα προτείνει η αδειοδότηση και οι 
έλεγχοι να διενεργούνται μόνο από τις Δ.Α.Ο.Κ.. Αναλυτι-
κά τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του Παραρτήματος 
μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τις προτάσεις του για τη διαδικασία νέας οριοθέτησης 

των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς (εκτός των ορει-
νών) κατέθεσε το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της εν 
λόγω διαδικασίας. Στο σχετικό του έγγραφο τονίζει πως η 
χρήση και ο τρόπος χρήσης ενός και μόνο βιοφυσικού κρι-
τηρίου, εγείρει μεγάλο προβληματισμό και πολλά ερωτημα-
τικά, ενώ ζητά να επανεξεταστεί η οριοθέτηση των περιο-

χών με φυσικούς περιορισμούς, να γίνει εξέταση όλων των 
βιοφυσικών κριτηρίων που προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 
1305/2013 και να παραμείνει το σύνολο των Δημοτικών 
– Τοπικών Κοινοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας πέραν 
των ορεινών και αυτών που υπόκεινται σε άλλους ειδικούς 
περιορισμούς, χαρακτηρισμένες ως περιοχές με φυσικούς 
περιορισμούς. Το σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος μπο-
ρείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
•	 Τροποποίηση στη σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής 

του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας προέκυψε μετά 
την παραίτησης της κας Ιωάννας – Μαρίας Γούλα και 
την αντικατάστασή της από την κα Αργυρούλα Κου-
τρουμπή. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ το 
σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος.

•	 Αίτημα για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 
κατάθεσης των δικαιολογητικών σχετικά με το Αγροτικό 
Τιμολόγιο κατέθεσε το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας 
προς τη ΔΕΗ ΑΕ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος.

•	 Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου για την αφρικανική πανώλη 
των χοίρων εξέδωσε το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας 
δίνοντας πληροφορίες για τα συμπτώματα, τους τρόπους 
πρόληψης αλλά και για την ασθένεια γενικότερα. Ανα-
λυτικά, το Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
•	 Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων, κ. Στ. Αραχωβίτη, απέστειλε το Παράρτημα 
Κρήτης του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για 
την αξιολόγηση των Σχεδίων Βελτίωσης, επισημαίνο-
ντας την ανάγκη αξιοποίησης της εμπειρίας των γεω-
τεχνικών των αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατά τη 
διαδικασία, με σκοπό την έγκαιρη αξιολόγηση των φα-
κέλων. Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε τη σχετική επι-
στολή του Παραρτήματος ΕΔΩ.

•	 Το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προγραμματίζει 
σειρά σεμιναρίων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, 
στο πλαίσιο ενημέρωσης και εκπαίδευσης των μελών 
του. Για να δείτε τα σεμινάρια αλλά και την αίτηση συμ-
μετοχής πατήστε ΕΔΩ.

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

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

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21791&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21783&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21823&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21822&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21788&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21786&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21818&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21858&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21801&TabID=3
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20935
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ανανέωση της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος 
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.).

•	 Κ.Υ.Α. 247/139674/12.10.2018: Χορήγηση ενισχύσε-
ων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε κτηνοτρόφουας 
αιγοπροβάτων στους Δήμους Ανωγείων και Σφακίων 
Κρήτης που εμφάνισαν πρόβλημα νεογνικής θνησιμό-
τητας αιγοπροβάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
1408/2013 της Επιτροπής (EE L352, 24.12.2013, σ.9), 
ΦΕΚ 4706/Β/22-10-2018.

•	 Κ.Υ.Α. 2054/131362/28-09-2018: Πρόσθετα εθνικά δι-
αχειριστικά μέτρα για την αλιεία με το εργαλείο γρίπος 
που σύρεται από σκάφος ή βινζινότρατα, ετήσιας ισχύος, 
ΦΕΚ 4421/Β/04-10-2018.

•	 Κ.Υ.Α. 1640/125407/19-09-2018: Πρόγραμμα για την 
παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
την αντοχή των ζωονοσογόνων και συμβιωτικών βα-
κτηρίων στις αντιμικροβιακές ουσίες για το έτος 2018, 
ΦΕΚ 4408/Β/03-10-2018.

•	 Κ.Υ.Α. 2013/121608/11-09-2018: Καθορισμός των προ-
ϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων 
και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση 
των ενεργειών διαχείρισής τους για το έτος 2018, ΦΕΚ 
3977/Β/13-09-2018.

•	 Υ.Α. 173664/1618/11-10-2018: Ανάκληση άδειας λει-
τουργίας του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγρίων 
Ζώων, ΦΕΚ 4745/Β/23-10-2018.

•	 Υ.Α. 3786/19-09-2018: 2η τροποποίηση της αριθμ. 
203/31-01-2018 υπουργικής απόφασης περί «Σύσταση 
– Λειτουργία Μητρώου Επαληθευτών / Πιστοποιητών 
Πράξεων με σκοπό τη συγκρότηση των Οργάνων Επιτό-
πιας Επαλήθευσης (Ο.Ε.Ε.) Πράξεων του ΕΠΑλΘ 2014-
2020, Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων για 
την εγγραφή στο Μητρώο Επαληθευτών / Πιστοποιη-
τών Πράξεων ΕΠΑλΘ 2014-2020 και Ανοικτή Πρόσκλη-
ση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του 
Μητρώου Επαληθευτών / Πιστοποιητών Πράξεων του 
ΕΠΑλθ 2014-2020», ΦΕΚ 4573/Β/18-10-2018.

•	 Απόφαση Γ.Γ.Α.Π. & Δ.Κ.Π. 8496/02-10-2018: 7η τροπο-
ποίηση της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμ-
μα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο 
Μέτρο 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», 
Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκ-

μεταλλεύσεις», 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 περιβάλλο-
ντος» (ΦΕΚ 4543 Β), ΦΕΚ 4503/Β/12-10-2018.

•	 Υ.Α. 4090/04-10-2018: Πλαίσιο υλοποίησης του Μέ-
τρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
(μόνο για δράσεις που αφορούν δαπάνες λειτουργίας και 
συντονισμού) (Μέτρο 4.4. της πρόσκλησης) της Ενωσι-
ακής Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και 
της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (άρθρο 62, 
Καν. (Ε.Κ.) 508/2014), ΦΕΚ 4497/Β/11-10-2018.

•	 Υ.Α. 8104/21-09-2018: 1η τροποποίηση της αριθμ. 
3886/11-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΕ34653ΠΓ-8ΦΨ) απόφα-
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1-16.2 
«Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της 
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγω-
γικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1-
16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλο-
ντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-
2020», ΦΕΚ 4411/Β/03-10-2018.

•	 Υ.Α. 141944/Ζ1/03-09-2018: Υπαγωγή Τμημάτων του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017 (Α114), ΦΕΚ 
4268/Β/27-09-2018.

•	 Υ.Α. 141906/Ζ1/03-09-2018: Υπαγωγή του Τμήματος 
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 
4485/2017 (Α114), ΦΕΚ 4268/Β/27-09-2018.

•	 Υ.Α. 141956/Ζ1/03-09-2018: Υπαγωγή του Τμήματος 
Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τε-
χνών στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 
4485/2017 (Α114), ΦΕΚ 4268/Β/27-09-2018.

•	 Υ.Α. 141786/Ζ1/03-09-2018: Υπαγωγή του Τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπο-
νίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν. 
4485/2017 (Α 114), ΦΕΚ 4130/Β/20-09-2018.

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170303072058_5.pdf
https://www.geotee.gr/geo/stats2018/main2018.htm
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21895&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21845&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21846&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21830&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21830&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21901&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21894&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21864&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21859&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21847&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21813&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21813&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21813&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21813&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21811&TabID=4
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικών συ-
ναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσω του συστή-
ματος E-POS (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

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..

Ε υ ρ ώ π η
•	 Στις 17 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε 

δημόσια διαβούλευση για τον έλεγχο της ικανότητας 
της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) και της 
οδηγίας για τις πλημμύρες (2007/60/ΕΚ). Η διαβούλευ-
ση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 19 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε 
δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αξιολόγηση της 
οδηγίας για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών. Η 

διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 21 Δε-
κεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε 
ΕΔΩ.

•	 Στις 20 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε 
δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση της απόφα-
σης 573/2014/ΕΕ σχετικά με την ενισχυμένη συνερ-
γασία των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΔΥΑ). 
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 13 Δε-
κεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε 
ΕΔΩ.

•	 Στις 10 Οκτωβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε 
δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του κανο-
νισμού για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τε-
τάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορί-
ες δείτε ΕΔΩ.

ΕΥΡΩΠΗ

•	 Στις 15 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η τακτική σύ-
νοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας 
στο Λουξεμβούργο. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γενι-
κός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης. Κατά τη 
διάρκεια της Συνόδου το Συμβούλιο ενημερώθηκε για 
την πρόοδο της εξέτασης της πρότασης κανονισμού για 
τα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ στη βάση της έκθεσης 
προόδου που κατάρτησε η Αυστριακή Προεδρία, καθώς 
και για την αφρικανική πανώλη των χοίρων. Τέλος, το 
Συμβούλιο συζήτησε και κατέληξε ομόφωνα σε πολιτι-
κή συμφωνία για τις αλιευτικές δυνατότητες ορισμένων 
αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα για το έτος 
2019. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε 
το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπ.Α.Α.Τ. ΕΔΩ.

• Στις 15 Οκτωβρίου το Συμβούλιο ενέκρινε τα συνολι-
κά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τις ποσοστώσεις 
των κρατών μελών για το επόμενο έτος για τα δέκα πιο 
εμπορικά αποθέματα ιχθύων της Βαλτικής. Βάση της 
πρότασης της Επιτροπής στις συμφωνηθείσες ποσότη-
τες λαμβάνονται υπόψη η δέσμευση για επίτευξη των 
στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Για 

περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Στις 15 Οκτωβρίου το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσμα-

τα σχετικά με τη «Σύνδεση της Ευρώπης και της Ασίας 
– οικοδόμηση μιας στρατηγικής της Ε.Ε.». Για περισσότε-
ρες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Στις 9 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα 
για την κλιματική αλλαγή τα οποία τονίζουν την επεί-
γουσα ανάγκη να ενταθούν οι παγκόσμιες προσπάθειες 
για να αποφευχθούν οι επικίνδυνες συνέπειες της κλι-
ματικής αλλαγής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
ΕΔΩ.

• Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα για τη βιοποικι-
λότητα που καθορίζουν και το γενικό πολιτικό πλαίσιο 
της διαπραγματευτικής θέσης της ΕΕ κατά τη 14η σύ-
νοδο της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της 
Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα που θα πραγ-
ματοποιηθεί το Νοέμβριο του 2018 στην Αίγυπτο. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Στις 2 Οκτωβρίου το Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση βάση 
της οποίας τα κράτη μέλη θα μπορούν να εφαρμόζουν 
μειωμένους, εξαιρετικά μειωμένους ή μηδενικούς συ-
ντελεστές ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές εκδόσεις, ευθυγραμ-

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-on-the-evaluation-of-the-offshore-safety-directive_el
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-242043_en
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/7131-dt161018
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/10/15/baltic-sea-council-decides-on-how-much-can-be-fished-in-2019/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/10/15/connecting-europe-and-asia-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/10/09/climate-change-council-adopts-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/10/09/biodiversity-council-adopts-conclusions/
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

μίζοντας τους κανόνες ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές και τις 
έντυπες εκδόσεις. Το κείμενο θα συμβάλλει στο σχέδιο 
«ψηφιακή ενιαία αγορά» της ΕΕ. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Την 1η Οκτωβρίου τα κράτη μέλη της ΕΕ, στο πλαίσιο συ-
νεδρίασης της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας, κατέληξαν 
σε συμφωνία για τη διαπραγματευτική θέση του Συμ-
βουλίου επί της πρότασης της Επιτροπής για δικαιότε-
ρες σχέσεις στον τομέα των γεωργικών ειδών διατροφής 
μεταξύ των μικροκαλλιεργητών και μεταποιητών και 

των μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων τους. Για περισ-
σότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

• Το Συμβούλιο εξέδωσε Κανονισμό για τη δημιουργία 
ενιαίας ψηφιακής πύλης που θα παρέχει πρόσβαση σε 
πληροφορίες και διαδικασίες on line, υπηρεσίες υπο-
στήριξης και επίλυσης προβλημάτων σε ιδιώτες και επι-
χειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δασικές Πυρκαγιές στην Ευρώ-
πη, στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, 2017, 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.

Το Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική 
Αλλαγή», για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, από Παρασκευή 16 Νοεμβρίου έως Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος προκηρύσσει τη χορή-
γηση:
	Μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου 

ή δεύτερου κύκλου σε Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα, στο γνωστι-
κό αντικείμενο «Αρθρόποδα ως παράγοντες βιολο-
γικής καταπολέμησης εχθρών των καλλιεργειών» 
για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Υποβολή αιτήσεων 
μέχρι 15 Νοεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες δείτε ΕΔΩ.

	Δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πρώ-
του ή δεύτερου κύκλου σε Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα στα γνω-
στικά αντικείμενα «Εντομολογία», «Ακαρεολογία» 

και «Νηματωδολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 15 Νοεμβρίου 2018. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

	Μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου 
ή δεύτερου κύκλου σε Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα στα γνωστικά 
αντικείμενα «Έντομα Αποθηκευμένων Προϊόντων» ή 
«Απεντομώσεις/Μυκοκτονίες» για το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019. Στην περίπτωση μη υποβολής προτάσεων 
στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα θα αξιολογηθούν 
προτάσεις και στο γνωστικό αντικείμενο «Έντομα Υγει-
ονομικής Σημασίας». Υποβολή αιτήσεων μέχρι 15 Νο-
εμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η A CERT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης ΑΕ, 
ζητάει Γεωπόνους με σχέση εξαρτημένης εργασίας για 
τα γραφεία της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και της Αθή-
νας. Αποστολή βιογραφικών μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Το ΙΓΜΕ προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης 
Έργου με συνολικά: 
	Εννέα (9) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

«Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων κάθε 
χρήσης σε όλη την Χώρα – ΣΑΜΥ ΙΙ» (δείτε ΕΔΩ). 

	Οκτώ (8) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«Επιχορήγηση του ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του έρ-

γου “Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών – 
ΔΙΠΥΝ’’» (δείτε ΕΔΩ). 

	Δύο (2) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού το-
μέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας» 
(δείτε ΕΔΩ). 

	Εννέα (9) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 
«Επιχορήγηση του ΙΓΜΕ για την υλοποίηση του έρ-
γου ‘‘Δράσεις Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων Ελλά-
δας για τη στήριξη της καινοτομίας και της επιχει-
ρηματικότητας (GEOINFRA)’’» (δείτε ΕΔΩ).

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/10/02/electronic-publications-council-agrees-to-allow-reduced-vat-rates/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/10/01/better-protection-for-farmers-against-unfair-trading-practices-council-agrees-its-negotiating-position/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/09/27/single-digital-gateway-regulation-adopted-by-council-better-online-access-to-information-and-procedures-across-the-eu/
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21833&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21877&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21912&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21911&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21909&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21891&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21906&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21907&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21908&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21910&TabID=4
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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.).

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

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

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

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2018

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ: ΠΡΟΛΗΨΗ, 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ»

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ (Νίκης 4)

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-1 ΝΟ-
ΕΜΒΡΙΟΥ 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

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΗΜΕΡΙΔΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟ-
ΤΗΤΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΚΟΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑΣ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη- Πανόραμα

Τηλ.: 2310 463930 http://www.anatoliki.gr 

1-2 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

15Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΗ-
ΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επιστημονική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.)
Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ.

Web: www.etagro.gr, www.etagro.gr/2018 

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΘΡΕΨΗ- ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»

ΣΚΥΔΡΑ

ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ Σκύδρας, Π.Ε.Πέλλας, Δήμος Σκύδρας
Εγκαταστάσεις ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ Σκύδρας

ΤΗΛ.: 23810 89483

2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
ΕΥΒΟΙΑ

Διεύθυνση Δασών Ν. Ευβοίας, Δασαρχείο Λίμνης
Δασικό Χωριό «Παπάδες» Εύβοιας

Τηλ.: 22270 29107 Email: daslimni@otenet.gr 

2-3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

AGRIBUSINESS FORUM: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 
ΣΕΡΡΕΣ

Επιμελητήριο Σερρών, Π.Ε.Σερρών, Geo Routes Cultural Institute
Elpida Resort & Spa

Web: www.agribusinessforum.org 

2-3
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2018

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: ΠΗΓΗ 
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ»

ΛΑΡΙΣΑ

Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας υπό την αιγίδα Υπουργείων & άλλων φορέων
Ξενοδοχείο Larissa Imperial

Τηλ.: 2410 533103, 2410 252121, 2410 259757 
Email: info@pedthessalias4pinios.gr,
Web: www.pedthessalias4pinios.gr  

8-11 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

HYDROMEDIT 2018 - 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM ΕΦΑΡ-
ΜΟΣΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙ-

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
«ΓΑΛΑΖΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΜΒΙΟΥΣ 

ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ»
ΒΟΛΟΣ

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πα-
νελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολογίας, Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας 

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

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20934&TabID=1
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5
http://19.phytopath.gr/
mailto:19pfs.athens@gmail.com
http://www.anatoliki.gr
http://www.etagro.gr
http://www.etagro.gr/2018
mailto:daslimni@otenet.gr
http://www.agribusinessforum.org
mailto:info@pedthessalias4pinios.gr
http://www.pedthessalias4pinios.gr
http://www.hydromedit.gr
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