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ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Με αφορμή την πρόσφατη έκδοση του Προεδρικού Δια-

τάγματος υπ’ αριθ. 99/2018 (ΦΕΚ 187/Α’) «Ρύθμιση του επαγ-
γέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», το Γεωτεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.) εκφράζει την έντονη 
αγανάκτησή του για τη δρομολογούμενη, μέσω του συγκε-
κριμένου Π.Δ., προσπάθεια υφαρπαγής των επιστημονικών 
και επαγγελματικών αντικειμένων των γεωτεχνικών - μελών 
του και την εκχώρησή τους σε επαγγελματίες άλλων κλάδων.

Επισημαίνουμε ειδικότερα πως με τις διατάξεις του εν 
λόγω Προεδρικού Διατάγματος, ρυθμίζονται θέματα που 
άπτονται άμεσα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των 
γεωτεχνικών, χωρίς μάλιστα να έχει υπάρξει καμία πρό-
τερη ενημέρωση ή διαβούλευση με το Επιμελητήριο. 
Με τις διατάξεις αυτές παρέχεται σε ορισμένες ειδικότητες 
Διπλωματούχων Μηχανικών, παρά το γεγονός ότι δεν 
διαθέτουν, ούτε στο ελάχιστο, το απαιτούμενο επιστη-
μονικό υπόβαθρο και κατά παράβαση της ισχύουσας 
σχετικής νομοθεσίας, η δυνατότητα άσκησης δραστηριο-
τήτων που αποτελούν αμιγώς γεωτεχνικά αντικείμενα (π.χ. 
εκπόνηση Δασικών Μελετών, Υδρογεωλογικών Μελετών, 
εκπόνηση Μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλ-
λοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου κ.λ.π.) και περιλαμβά-
νονται στα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των 
γεωτεχνικών – μελών του Επιμελητηρίου μας, όπως αυτά 
ρητώς ορίζονται στο Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α’) «Άσκηση 
του επαγγέλματος του γεωτεχνικού».

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας υπογραμμίζει ότι 
η άσκηση των ως άνω δραστηριοτήτων σχετίζεται άμεσα 
και ουσιωδώς με την προστασία και αειφορική διαχείριση 
του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, αλλά και την 
προστασία της ασφάλειας, της υγείας και της ποιότητας 
ζωής των πολιτών. Ως εκ τούτου και υπενθυμίζοντας τα 
πρόσφατα τραγικά περιστατικά στη Μάνδρα και το Μάτι, το 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τονίζει πως η Πολιτεία οφείλει να διασφαλί-

ζει την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μέσω 
της πλήρους αξιοποίησης της επιστημονικής γνώσης 
και της επαγγελματικής εμπειρίας των αρμόδιων γε-
ωτεχνικών επιστημόνων και όχι να ευνοεί, με νο-
μοθετικές ή κανονιστικές πρωτοβουλίες, την οποια-
δήποτε, χωρίς φραγμούς και πέρα από κάθε έννοια 
επιστημονικής δεοντολογίας, προσπάθεια «επαγγελ-
ματικού επεκτατισμού» των διαφόρων κλάδων.

Με βάση τα παραπάνω, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας ζητά την άμεση απαλοιφή των απαράδεκτων 
σχετικών διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 και θέτει την Κυ-
βέρνηση προ των ευθυνών της για τα σοβαρά προβλήματα 
που θα προκύψουν από την ενδεχόμενη εφαρμογή τους. Το 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας επί 
γεωτεχνικών θεμάτων, θα επιδιώξει συναντήσεις με του αρ-
μόδιους Υπουργούς, προκειμένου να εκθέσει αναλυτικά τις 
απόψεις και προτάσεις του επί του θέματος. Τονίζει ωστόσο 
πως, σε κάθε περίπτωση, δεν θα δεχθεί τη δημιουργία τετε-
λεσμένων. 

Ήδη το Επιμελητήριο έχει αποστείλει σχετικές επιστολές 
στους κάτωθι αρμόδιους Υπουργούς:
1. κ. Σπίρτζη Χρήστο, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.
2. κ. Σταθάκη Γεώργιο, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. κ. Γαβρόγλου Κωνσταντίνο, Υπουργό Παιδείας Έρευνας 

και Θρησκευμάτων.
4. κ. Πιτσιόρλα Αστέριο, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας 

και Ανάπτυξης. 
5. κ. Αρχαχωβίτη Σταύρο, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων.
Το Επιμελητήριο, στο πλαίσιο της προάσπισης των επι-

στημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών 
του, ανακοίνωσε την προσφυγή ενώπιον του Συμβου-
λίου της Επικρατείας και τη χρησιμοποίηση κάθε άλ-
λου πρόσφορου μέσου για την ακύρωση των συγκε-
κριμένων διατάξεων.
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Στο πλαίσιο των ενεργειών του, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συγκάλεσε 
επισήμως τις κάτωθι δύο συσκέψεις, μία κοινή σύσκεψη 
φορέων για την προάσπιση των επαγγελματικών δικαι-
ωμάτων των Δασολόγων – Γεωπόνων και μία των αντί-
στοιχων φορέων για την προάσπιση των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων των Γεωλόγων.
 Κοινή σύσκεψη γεωτεχνικών φορέων για την 

προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
των Δασολόγων - Γεωπόνων
Τη Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018 στα γραφεία του Γεω-

τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) στην Αθήνα, 
πραγματοποιήθηκε μετά από επίσημη πρόσκληση του Επι-
μελητηρίου κοινή σύσκεψη των εκπροσώπων των κάτωθι 
φορέων, με θέμα την προάσπιση των επαγγελματικών δι-
καιωμάτων των Δασολόγων - Γεωπόνων επ’ αφορμή της 
εκδόσεως του Π.Δ. 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος 
του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιω-
μάτων για κάθε ειδικότητα».
1) Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

•	 Γαρδικιώτης Μενέλαος – Γενικός Γραμματέας Διοικη-
τικού Συμβουλίου

•		Λασηθιωτάκη Αικατερίνη – Οργανωτική Γραμματέας  
Διοικητικού Συμβουλίου

•		 Γιοβαννόπουλος Ρήγας – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
•		 Κουτελιδάκης Αντώνιος – Μέλος Διοικητικού Συμβουλί-

ου
•		 Ρήγας Αλέξανδρος – Ταμίας Διοικητικού Συμβουλίου
•		 Ρίζος Σπυρίδων – Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Πα-

ραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
2) Γ.Π.Α. – Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

•			Παπαφωτίου Μαρία - Πρόεδρος Τμήματος
3) Ελληνική Δασολογική Εταιρεία

•			Γρηγοριάδης Νικόλαος – Πρόεδρος
4) Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων 

•			Μπουζινέκης Αθανάσιος – Πρόεδρος
•			Αποστολίδης Ηλίας

5) Πανελλαδικός Σύνδεσμος Γεωτεχνικών Μελετητών
•			Χλύκας Νικόλαος - Πρόεδρος

8) Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και  
Επιχειρήσεων Πρασίνου (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.) 
•			Κατσόγιαννη Σταυρούλα - Πρόεδρος

6) Ένωση Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έργων και Πρασίνου 
•			Αλαφογιάννη Αικατερίνη – Πρόεδρος

Κοινή σύσκεψη γεωτεχνικών φορέων για την προ-
άσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γε-
ωλόγων
Την Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2018 στα γραφεία του Γεω-

τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) στην Αθήνα, 
πραγματοποιήθηκε μετά από επίσημη πρόσκληση του Επι-
μελητηρίου κοινή σύσκεψη των εκπροσώπων των κάτωθι 
φορέων, με θέμα την προάσπιση των επαγγελματικών δι-
καιωμάτων των Γεωλόγων επ’ αφορμή της εκδόσεως του 

Π.Δ. 99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού 
με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε 
ειδικότητα».
1) Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
	 •	Σπυρίδης Ευθύμιος – Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμ-

βουλίου
	 •	Γκούτης Διονύσιος – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
	 •	Μιχαλοπούλου Κωνσταντίνα – Μέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου
	 •	Κώτση Ευαγγελία - Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτρο-

πής Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος
	 •	Περλέρος Βασίλειος - Μέλος Διοικούσας Επιτροπής 

Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος
2) Ε.Κ.Π.Α. – Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
	 •	Λέκκας Ευθύμιος, Καθηγητής – Πρόεδρος Τμήματος
	 •	Αντωναράκου Ασημίνα, Αναπλ. Καθηγήτρια – Αναπλ. 

Πρόεδρος Τμήματος
3) Α.Π.Θ. – Τμήμα Γεωλογίας
	 •	Φείδας Χαράλαμπος, Καθηγητής – Πρόεδρος Τμήματος
4) Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Γεωλογίας
	 •	Ζεληλίδης Αβραάμ, Καθηγητής – Πρόεδρος Τμήματος
5) Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων (Σ.Ε.Γ.)
	 •	Σπυρίδωνος Ευάγγελος – Πρόεδρος
	 •	Τζίμα Μαρία – Γενική Γραμματέας
6) Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.ΜΕ.)
	 •	Αλεξιάδου Χαρά – Αντιπρόεδρος
	 •	Αργυρίου Δημήτριος – Γραμματέας
	 •	Ντόντος Παναγιώτης – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
7) Πανελλήνιος Σύλλογος Γεωλόγων Εργοληπτών Δημο-

σίων Έργων
	 •	Μητρόπουλος Μιχαήλ – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
8)  Πανελλήνιος Σύλλογος Γεωλόγων Δημοσίου (ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ.)
	 •	Βαλαδάκη - Πλέσσα Αικατερίνη – Πρόεδρος
	 •	Σιδηρόπουλος Νικόλαος – Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω συσκέψεων εκφράστηκε η 
ομόθυμη και έντονη αγανάκτηση όλων των Γεωτεχνικών Φο-
ρέων για τη δρομολογούμενη προσπάθεια υφαρπαγής των επι-
στημονικών και επαγγελματικών αντικειμένων των Γεωτεχνι-
κών και την εκχώρησή τους σε επαγγελματίες άλλων κλάδων.

Κοινή διαπίστωση αποτέλεσε το γεγονός ότι το επίμαχο 
Π.Δ. 99/2018 παρέχει επαγγελματικά δικαιώματα σε γνω-
στικά αντικείμενα τα οποία δεν συναρτώνται άμεσα με το 
αντικείμενο και το περιεχόμενο σπουδών ορισμένων ειδικο-
τήτων μηχανικών, με αποτέλεσμα να τους παρέχεται η δυ-
νατότητα να ασκούν επαγγελματικές δραστηριότητες δίχως 
το απαιτούμενο επιστημονικό υπόβαθρο και ειδικότητα.

Επίσης, στα πλαίσια των κοινών συσκέψεων πραγματο-
ποιήθηκε συστηματική καταγραφή των διατάξεων του Π.Δ. 
99/2018 που θίγουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Δασο-
λόγων, των Γεωπόνων και των Γεωλόγων και καθορίστηκαν 
αρμόδιες υποομάδες εργασίες για τη διαμόρφωση ολοκληρω-
μένης Επιστημονικής Τεκμηρίωσης, η οποία θα αποτελέσει και 
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Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο 
ηλεκτρονικών συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

την βασική επιχειρηματολογία αντίκρουσης στα πλαίσια άσκη-
σης ένδικων μέσων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 
από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). 

Τέλος, αποφασίστηκαν επιμέρους τρόποι αντίδρασης 
ενάντια στις επίμαχες διατάξεις, οι οποίες και θα ανακοι-
νωθούν και πραγματοποιηθούν εν ευθέτω χρόνω.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Σχετικά με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 

99/2018 «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με 
καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ει-
δικότητα» (ΦΕΚ 187/Α’) οι κάτωθι γεωτεχνικοί φορείς εξέ-
δωσαν σχετικές ανακοινώσεις και επιστολές, όπως:
⇒	Με κοινή επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, τα Τμή-

ματα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α., Γε-
ωλογίας του Α.Π.Θ. και Γεωλογίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Δείτε την κοινή επιστολή ΕΔΩ.

⇒	Με ανακοίνωση, ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων. Δείτε 
την ανακοίνωση ΕΔΩ.

⇒	Με επιστολή, ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλά-
δος. Δείτε την επιστολή ΕΔΩ.

⇒	Με επιστολή, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γεωλόγων Δημο-
σίου. Δείτε την επιστολή ΕΔΩ.

⇒	Με κοινή επιστολή, ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων, ο 
Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδος και Πανελ-
λήνιος Σύλλογος Γεωλόγων Δημοσίου. Δείτε την κοινή 
επιστολή ΕΔΩ. 

⇒	Με Δελτίο Τύπου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γεωλόγων 
Δημοσίου. Δείτε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.

⇒	Με απόφαση της Συνέλευσης, το Τμήμα Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος. Δείτε την απόφαση ΕΔΩ.

⇒	Με Δελτίο Τύπου, η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία. 
Δείτε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.

⇒	Με ανακοίνωση, η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων Δημο-
σίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.). Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ.

⇒	Με ανακοίνωση, η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών 
Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.). 
Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ.

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

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του ζήτησε από τα Γεωτεχνικά 
Πανεπιστημιακά Τμήματα για τα οποία δεν έχουν ακόμη 

εκδοθεί οι σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, να προχωρή-
σουν σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την άμεση 
ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισης των πεντα-
ετούς διάρκειας φοίτησης πτυχίων τους, ως ενιαίων και 
αδιάσπαστων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master). Τη σχετική επιστολή του Επιμελητη-
ρίου μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

Κατάθεση απόψεων ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του του Σ/Ν για τη 
σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλ-
λευτικών Ερευνών

Τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του κατέθεσε το 
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας επί των διατάξεων του 
Σχεδίου Νόμου για τη σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογι-
κών και Μεταλλευτικών Ερευνών στον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευ-
σης, διαμαρτυρόμενος ταυτόχρονα για το γεγονός ότι δεν 
κλήθηκε να εκφράσει τις απόψεις του κατά τη διαμόρφωση 
του εν λόγω Σχεδίου Νόμου. Μεταξύ άλλων το Επιμελη-
τήριο επισημαίνει ότι η νομική μορφή του νέου φορέα θα 
πρέπει να είναι ΝΠΙΔ και όχι ΝΠΔΔ ενώ θεωρεί αυτονό-
ητο ότι θα διασφαλιστούν πλήρως στον νέο φορέα όλες οι 
θέσεις εργασίας του προσωπικού που υπηρετεί σήμερα στο 
ΙΓΜΕ. Τέλος, τονίζει ότι είναι απαραίτητη η συμμετοχή εκ-
προσώπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Δ.Σ. της νέας Αρχής. Αναλυ-
τικά, τις απόψεις του Επιμελητηρίου για το σχετικό Νομο-
σχέδιο μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

Γεωχωρικά Δεδομένα Δασικών Χαρτών 5ης και 6ης 
φάσης ανάρτησης

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανακοινώνει 
προς τα μέλη του ότι παρέλαβε από την αρμόδια υπηρε-
σία (Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & 
Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Δι-
εύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδομών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας), στα πλαίσια της 5ης και 6ης 
φάσης ανάρτησης δασικών χαρτών, τα γεωχωρικά δεδομέ-
να της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, της Δράμας, της 
Κοζάνης (χορτολιβαδικές εκτάσεις) και των Κυκλάδων. Τα 
δεδομένα έχουν προκύψει από την επεξεργασία των θεω-
ρημένων δασικών χαρτών, κατόπιν αφαίρεσης των περιο-
χών που εξαιρέθηκαν από την ανάρτηση. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Επιμελητη-
ρίου ΕΔΩ.

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20935
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21995&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21966&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21967&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21968&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22023&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22025&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21986&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21977&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21948&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21992&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21929&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21939&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21954&TabID=1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

Την ανησυχία του για την προχειρότητα στους χειρι-
σμούς που επέδειξε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων στο θέμα της διεύρυνσης του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εξέφρασε το Παράρ-
τημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας με σχετικό Δελτίο Τύ-
που, το οποίο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
συγκρότησε Ομάδα Εργασίας με σκοπό τη μελέτη των προ-
βλημάτων που προκύπτουν από τη συμφωνία των Πρε-
σπών στον αγροδιατροφικό τομέα. Τα μέλη της Ομάδας 
Εργασίας μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

•	 Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλά-
δας με Δελτίο Τύπου εξέφρασε τις απόψεις του για την 
αντισεισμική θωράκιση της πόλης της Πάτρας τις οποίες 
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

•	 Συνάντηση με τον Βουλευτή Αχαΐας της Ν.Δ. κ. Ανδρέα 
Κατσανιώτη, είχε αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επι-
τροπής του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής 
Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στα γραφεία του Παραρ-
τήματος. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν κατά 
τη διάρκεια της συνάντησης ήταν και τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των γεωτεχνικών και πως αυτά επηρεάζο-
νται από την έκδοση του Π.Δ. 99/2018 που καθορίζει τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών. Για περισ-
σότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελ-
τίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

•	 Τις παρατηρήσεις του επί την τροποποίηση του Οργανι-
σμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) του Δήμου Κοζάνης 
προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής 
Μακεδονίας, απέστειλε το Παράρτημα Δυτικής Μακε-
δονίας. Στο σχετικό έγγραφό του το Παράρτημα επιση-
μαίνει ότι στα Τμήματα Πρασίνου και Πρωτογενή Τομέα 

στην περιγραφή της κατηγορίας των υπαλλήλων που  
μπορούν να επιλεγούν για την άσκηση καθηκόντων 
προϊσταμένων, συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι κατη-
γορίας ΠΕ ή κατηγορίας ΤΕ παρουσιάζοντας εξίσου δυ-
νατές τις επιλογές υπαλλήλων των δύο κατηγοριών με 
ανεπαρκή αιτιολόγηση, και ζητά αυτό να αλλάξει. Ανα-
λυτικότερα, τις παρατηρήσεις του Παραρτήματος επί της 
τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών 
(ΟΕΥ) του Δήμου Κοζάνης μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

•	 Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας σε έγγραφη κοινή 
παρέμβαση με το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Οικο-
νομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και το Τμήμα Δυτικής 
Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας προς 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μα-
κεδονίας, ζητά την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και 
νομολογίας που επιβάλλουν την εφαρμογή του προβα-
δίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων. Την κοινή επιστολή των Επιμελη-
τηρίων μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

•	 Συνάντηση με την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων, κ. Ολυμπία Τελιγιορίδου είχε αντιπροσωπεία 
της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος μέσα από 
την οποία αναδείχθηκε η σημασία της ανάπτυξης του 
πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονί-
ας, αλλά και η σπουδαιότητα του ρόλου του επιστημονι-
κού δυναμικού προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό 
αποτέλεσμα της ανάπτυξης. Ένα από τα θέματα που συ-
ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήταν και 
τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών και πως 
αυτά επηρεάζονται από την έκδοση του Π.Δ. 99/2018 
που καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχα-
νικών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε 
το σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

•	 Με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μα-
κεδονίας, το Παράρτημα επισημαίνει τα προγράμματα 
κατάρτισης και πρακτικής άσκησης βάση των αναγκών 
της τοπικής αγοράς της Δυτικής Μακεδονίας για την 
εξειδίκευσή τους στο ΕΠΑΝΑΔ & ΕΔΜΒ. Αναλυτικά, το 
έγγραφο του Παραρτήματος μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών του, το Παράρ-
τημα Κρήτης εξέδωσε ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με 
τον Tomato leaf curl New Delhi virus,  ToLCNDV, το οποίο 
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22012&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21990&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21947&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22003&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22009&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21976&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22008&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22009&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21989&TabID=3
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Ανανέωση της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

•	 Υ.Α. 3486/08-11-2018: 4η τροποποίηση της απόφασης 
συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 
2014-2020, ΦΕΚ 5064/Β’/13-11-2018.

•	 Απόφαση Γ.Γ.Α.Π. & Δ.Κ.Π. 9635/31-10-2018: 8η τρο-
ποποίηση της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδή-
λωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-
2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του 
ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις 
σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίη-
ση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικό-
τητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση 
επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς 
και στην προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 4543 Β’), 
ΦΕΚ 5064/Β’/13-11-2018.

•	 Υ.Α. 9968/09-11-2018: 2η τροποποίηση της αριθμ. 
3886/11-05-2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων ’’Λεπτομέρειες εφαρμογής 
των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επι-
χειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Και-
νοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα 
της γεωργίας» και 16.1 – 16.5 «Συνεργασία για περιβαλ-
λοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις 
για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020’’, ΦΕΚ 5023/Β’/12-
11-2018.

•	 Κ.Υ.Α. 3321/145849/25-10-2018: Τροποποίηση της 
με αριθμ. 261611/7.3.2007 απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 406), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις αριθμ. 290398/11.4.2008 (Β’ 694) και 
318764/7.8.2008 (Β’ 1683) όμοιες αποφάσεις, ΦΕΚ 
4980/Β’/08-11-2018.

•	 Υ.Α. 2707/144666/23-10-2018: Τρόπος άσκησης κρα-
τικής εποπτείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων επί των Αγροτικών Συνεταιρισμών, ΦΕΚ 
4985/Β’/08-11-2018.

•	 Υ.Α. 4399/26-10-2018: Τροποποίηση και αντικατάστα-
ση της αριθμ. 1690/02-11-2017 (ΦΕΚ 3903/τ.Β’/6-11-
2017) «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 6.1.10 «Οριστι-
κή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» της Ενωσιακής 
Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», ΦΕΚ 4949/Β’/06-
11-2018.

•	 Κ.Υ.Α. 3729/135715/08-10-2018: Ηλεκτρονικό μητρώο 
εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το Π.Δ. 
308/2000 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγ-
χου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων 
ζώων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 
72/764/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την απόφαση 97/12/
ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Ε., ΦΕΚ 4919/Β’/05-11-2018.

•	 Κ.Υ.Α. 3730/135719/08-10-2018: Ηλεκτρονικό μητρώο 
εμπόρων ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς το Π.Δ. 
242/2005 σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου 
που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων 
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου και την απόφαση 97/12/ΕΚ της Επιτροπής της 
Ε.Ε., ΦΕΚ 4855/Β’/31-10-2018.

•	 Κ.Υ.Α. 9461/25-10-2018: 10η τροποποίηση της αριθμ. 
17371/20-11-2008 (704/2008) κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 2497/Β’/9.12.2008) για το καθεστώς 
ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωρ-
γών» του άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης της Ελλάδας 2007-2013, ΦΕΚ 4859/Β’/31-10-
2018.

•	 Κ.Υ.Α. 3230/142765/19-10-2018: 4η τροποποίηση της 
593/37447/31.03.2017 απόφασης «Καθορισμός των 
λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη 
για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυ-
ξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-
2020» (Β’ 1190) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες 
2220/108492/16-10-2017 (Β’ 3668), 979/35486/07-
03-2018 (Β’ 866), 1862/104375/25-07-2018 (Β’ 3232) 
και ισχύει, ΦΕΚ 4807/Β’/29-10-2018.

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.).

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170303072058_5.pdf
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22001&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22001&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21957&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21957&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21956&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21956&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21955&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21955&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21943&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21943&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21940&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21933&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21931&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21931&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21921&TabID=4
https://www.geotee.gr/geo/stats2018/main2018.htm
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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 Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δη-
μόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια 
& το Κλίμα μέχρι τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, στα πλαίσια της εφαρμογής της 
Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατη-
γική και του Ν. 3983/2011 με τον οποίο πραγματοποι-
ήθηκε η εναρμόνιση της Εθνικής Στρατηγικής για την 
προστασία και διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, θέτει σε δημόσια διαβού-
λευση την έκθεση καταγραφής (επικαιροποίηση) της 
κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της χώρας και τον 
επαναπροσδιορισμό της Καλής Περιβαλλοντικής Κατά-
στασης (ΚΠΚ-GES) και των Περιβαλλοντικών Δεικτών, 
μέχρι την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

•	 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έθε-
σε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο τροποποίησης 
της υπ’ αριθμ. 1750/39224/31-3-2016 Κ.Υ.Α. «Καθο-
ρισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για 
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE 
L 347 της 20.12.2013, σ. 608), και των Κανονισμών 
(ΕΕ) αριθ. 809/2014 (EE L 227 της 31.7.2014, σ. 69) και 

639/2014 (EE L 181 της 20.6.2014, σ. 1) της Επιτροπής, 
σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργει-
ας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa 
L με περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 
0,2%, για τη χορήγηση της βασικής ενίσχυσης» (ΦΕΚ 
929/Β/2016), μέχρι την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Ε υ ρ ώ π η
•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τον 

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

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
την αξιολόγηση της οδηγίας για την ασφάλεια των υπε-
ράκτιων εργασιών. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 
την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018. Για περισσότερες 
πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
την αξιολόγηση της απόφασης 573/2014/ΕΕ σχετικά με 
την ενισχυμένη συνεργασία των Δημόσιων Υπηρεσιών 
Απασχόλησης (ΔΥΑ). Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι 
την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
την τροποποίηση του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ιν-
στιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Η διαβούλευση 
θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΕΥΡΩΠΗ

•	 Η Ε.Ε. αναλαμβάνει δράση για να μειώσει τη ρύπανση 
από τα πλαστικά, θεσπίζοντας αυστηρούς νέους περιο-
ρισμούς για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης. Οι νέοι 
κανόνες θα απαγορεύουν τη χρήση ορισμένων πλαστι-
κών προϊόντων μίας χρήσης για τα οποία υπάρχουν 
εναλλακτικές λύσεις, ενώ θα ληφθούν ειδικά μέτρα για 
να μειωθεί η χρήση των πλαστικών προϊόντων που κα-
ταλήγουν συχνότερα ως απορρίμματα στο περιβάλλον 
και ιδίως στις ευρωπαϊκές παραλίες. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 6 Νοεμβρίου το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα 
σχετικά με τη χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής ενόψει της COP24. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 9 Νοεμβρίου το Συμβούλιο ενέκρινε τη μεταρρύθμι-

ση που θα καταργήσει τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλο-
φορία των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα εντός 
της Ε.Ε.. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 19 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η τακτική σύνο-
δος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας 
στις Βρυξέλλες. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Στ. Αραχωβίτης, 
συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτι-
κής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. 
Χ. Κασίμη. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου το Συμβού-
λιο ενημερώθηκε για την πρόοδο της εξέτασης δύο εκ 
των προτάσεων της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της 
ΚΑΠ μετά το 2020, στη βάση εκθέσεων προόδου που 
κατάρτησε η Αυστριακή Προεδρία. Πρόκειται για τον 
Κανονισμό σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση 

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://www.opengov.gr/minenv/?p=9704
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/94-kya-kannabis
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
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/10/31/eu-acts-to-restrict-plastic-pollution-council-agrees-its-stance/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/11/06/2018-ecofin-climate-finance-conclusions/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/11/09/free-flow-of-data-eu-adopts-new-rules/
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και την παρακολούθηση της ΚΑΠ και τον Κανονισμό για 
την Κοινή Οργάνωση Αγορών (ΚΟΑ) γεωργικών προϊό-
ντων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε 
το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπ.Α.Α.Τ. ΕΔΩ.

•	 Στις 19 Νοεμβρίου το Συμβούλιο ενέκρινε τα συνολικά 
επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τις ποσοστώσεις για 
ορισμένα αποθέματα βαθέων υδάτων στα ενωσιακά και 
τα διεθνή ύδατα του Βορειοανατολικού Ατλαντικού για 
το 2019 και το 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δεί-
τε ΕΔΩ.

•	 Η αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου στις 22 Νοεμ-
βρίου κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο για τα μέτρα που θα διευκολύνουν την 
κυκλοφορία των προϊόντων σε ολόκληρη την Ε.Ε.. Οι 
νέοι κανόνες βελτιώνουν και επεκτείνουν την εφαρμογή 
της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 26 Νοεμβρίου το Συμβούλιο ενέκρινε τη δέσμη για 
τα κτηνιατρικά φάρμακα, η οποία περιλαμβάνει δύο κα-
νονισμούς:
⇒	τα κτηνιατρικά φάρμακα,
⇒	την παρασκευή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση 

φαρμακούχων ζωοτροφών,
 αλλά και αλλαγές στους υφιστάμενους κανόνες για τη 

θέσπιση διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας 
όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώ-
πινη και κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρω-
παϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

 Ουσιαστικά η Ε.Ε. εισάγει νέους και βελτιωμένους κανό-
νες για την περαιτέρω ενίσχυση της καταπολέμησης της 
μικροβιακής αντοχής και τη βελτίωση της διαθεσιμότη-
τας και της ασφάλειας των κτηνιατρικών φαρμάκων και 
των φαρμακούχων ζωοτροφών. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

•	 Το Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερό-
μενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακο-
λούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγω-
γής και Κλιματική Αλλαγή», για το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019, μέχρι και την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 
2018. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοι-
νώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταπτυ-
χιακό πρόγραμμα σπουδών, με υποτροφίες, συνεργασίας 
Πανεπιστημίου Κρήτης - Université de Nantes, University 
of the Highlands and Islands και Radboud University 
με τίτλο «AquaCulture, Environment and Society 
(ACES)». Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) καλεί τους άνεργους,  εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέρ-
γων του ΟΑΕΔ, πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, που δε συμ-
μετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο και επιθυμούν να συμ-
μετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, σε Υπουργεία 
και Εποπτευόμενους Δημόσιους Φορείς, να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις μέχρι τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018. 
Μεταξύ των Ειδικοτήτων που ζητούνται είναι 12 ΠΕ Γεωπόνοι, 123 ΠΕ Δασολόγοι, 6 ΠΕ Κτηνίατροι και 59 ΠΕ Γεωλόγοι. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο εφαρμογής της Υ.Α. 163/13692/01.02.2018 
(ΦΕΚ Β’ 267) «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
σε εφαρμογή του Καν. (Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» και της τροποποίησης αυτής 
(ΦΕΚ Β’ 590) προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πι-
στοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι και να εγγραφούν στο σχετικό Μητρώο που θα τηρείται στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ. 
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε ΕΔΩ.

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/7392-dt201118b
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/11/19/deep-sea-fish-stocks-agreement-of-catch-limitations-over-2019-and-2020/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/11/22/eu-moves-to-bolster-free-movement-of-goods-through-extended-mutual-recognition/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/11/26/green-light-for-new-rules-on-veterinary-medicines-and-medicated-feed/
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21877&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21981&TabID=4
http://www.oaed.gr/-/eidiko-programma-apascholeses-gia-5-500-anergous-ptychiouchous-anotaton-ekpaideutikon-kai-technologikon-idrymaton-elikias-22-29-eton-se-ypourgeia-kai-
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21953&TabID=4
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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 
Ελλήνων Γεωλόγων (Σ.Ε.Γ.)
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31/10/2018 και ώρα 
18:00 στα γραφεία του Συλλόγου (Σόλωνος 102, Αθήνα) 
η 1η Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Ε.Γ. μετά τα αποτελέσματα 
των εκλογών της 7ης Οκτωβρίου 2018. Μετά την ψηφο-
φορία που πραγματοποιήθηκε συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. 

του Σ.Ε.Γ. ως εξής:
Πρόεδρος: Ευάγγελος Σπυρίδωνος
Αντιπρόεδρος: Ξενοφών Σταυρόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Μαρία Τζίμα
Ειδ. Γραμματέας: Γεώργιος Αγγελόπουλος
Ταμίας: Ιωάννα Κυριοπούλου
Μέλη: Ντιάνα Μιχαλοπούλου και Μυρτώ Γεωργιάδου

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

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

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

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικής συναλ-
λαγής για την πληρωμή της συνδρομής στο 
Επιμελητήριο και της εισφοράς 2% για τις με-
λέτες (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

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

έτους 2017 (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

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

Κυκλοφόρησε το Επιστημονικό Περιοδικό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»

Κυκλοφόρησε το τεύχος 1/2018 του Επιστημονικού Περιοδικού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» 
του Επιμελητηρίου (Τόμος 27 Σειρά VI) και περιλαμβάνει συνολικά τέσσερεις ερευνητικές εργασίες, τρεις δα-
σολογικές και μία γεωπονική. Το Περιοδικό είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (https://www.
geotee.gr/Εκδόσεις-Εκδηλώσεις/Περιοδικές Εκδόσεις/Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα), ΤΕΥΧΟΣ 1/2018. 

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=7986&TabID=5
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20934&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
https://www.geotee.gr/GeoEpistimonika.aspx?LnkID=05020200&ShSum=0
https://www.geotee.gr/GeoEpistimonika.aspx?LnkID=05020200&ShSum=0
https://www.geotee.gr/ShowArticle.aspx?CatID=2&RefID=39


 9 . Νοέμβριος 2018

Ημερολόγιο ΕκδηλώσεωνΤεύχος 28

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΠΕΜΤΟΜΩΣΕΙΣ 
& ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων 
Μυοκτονιών Ελλάδος

Αθήνα, Wyndham Grand Athens 
(Μ. Αλεξάνδρου 2)

https://mailchi.mp/0a9762694d9a/
nvm5da0zbx-1688681

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2018

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ- ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-
ΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

ΑΘΗΝΑ

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας- Υπό την 
αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας

ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, Αίθουσα Συνεδριάσεων 
ΕΡΜΗΣ)

Τηλ. 2310 278817-8 ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2018

20Ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «GREEK ICT FORUM» : ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ-
ΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ, ΣΤΟ 

«ΝΕΦΟΣ» ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπι-

κοινωνιών & Ενημέρωσης, ΣΕΠΕ, HEPIS, 
ΣΕΚΕΕ, Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών Ελλάδας 
Ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens 

(Μ.Αλεξάνδρου 2)
Τηλ. 210 4225585, 210 4225520, Email: 

info@teamworks.gr 

4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2018

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΟΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΩΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Περιφέρεια Κρήτης
Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου 

(Αίθουσα Καστελάκη)
Τηλ.: 2813/400224 -225 
-345,Fax:2813/400252,

E -mail:theanobs@gmail.com

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙ-
ΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΡΩΣΙΜΕΣ & ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ)

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Παράρτημα Θράκης ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Ξενοδοχείο Chris & Eve

Τηλ. 25510 31571

10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΙΑΧΕΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗ-
ΝΩΝ ΒΑΡΡΟΑ, ΝΟΣΕΜΙΑΣΗ, ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ»

ΣΚΥΔΡΑ

ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ, ΜΕΛΙΣΣΟ-
ΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΚΥΔΡΑΣ 
Τηλ. 23810 89483 

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2018

ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥ-
ΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΑΘΗΝΑ

ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ
Αθήνα, Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ

19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
2019

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙ-
ΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ 

ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ»
ΑΘΗΝΑ 

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης
Τηλ. 2310 278817-8 ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
2019

7Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΪΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Θεσσαλίας, ΤΕΙ 
Ηπείρου, 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
HELLEXPO ΔΕΘ, Συν. Κέντρο «Ν.Γερμανός»

Τηλ.: 2310013314, 
Email: gmitsop@ap.teithe.gr 

8-11
ΜΑΪΟΥ 2019

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «WORLD CONFERENCE ON FORESTS 
FOR PUBLIC HEALTH»

ΑΘΗΝΑ

Πολεμικό Μουσείο Αθηνών
Web: www.fph2019.org 

22-24 ΜΑΪΟΥ 2019

15th  INTERNATIONAL CONGRESS OF THE GEOLOGICAL 
SOCIETY OF GREECE «EXPLORING AND PROTECTING OUR 

LIVING PLANET EARTH»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία
Web: https://www.gsg2019.gr/

https://mailchi.mp/0a9762694d9a/nvm5da0zbx-1688681
https://mailchi.mp/0a9762694d9a/nvm5da0zbx-1688681
mailto:info@teamworks.gr
mailto:theanobs@gmail.com
mailto:gmitsop@ap.teithe.gr
http://www.fph2019.org
https://www.gsg2019.gr/



