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Επίσπευση της διαδικασίας αναγνώρισης του πτυχίου
του τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. ως integrated master
Παρέμβαση με μία νέα επιστολή έκανε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προς τον Πρόεδρο του Εθνικού
Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), Καθηγητή κ. Σ. Γεωργάτο, για
την επίσπευση της διαδικασίας γνωμοδότησης σχετικά
με την αναγνώριση του πτυχίου του τμήματος Γεωπονίας
του Α.Π.Θ. ως ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), καθώς και
για την άμεση αποστολή της γνώμης του Συμβουλίου στο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο του
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. υπενθυμίζει προηγούμενο έγγραφό του αναφορικά με την επίσπευση της διαδικασίας γνωμοδότησης

του αιτήματος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για αναγνώριση
του πτυχίου που απονέμει το Τμήμα Γεωπονίας του, ως
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού
επιπέδου. Επιπλέον, το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι η
Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) σε συνεδρίασή που πραγματοποίησε τον Μάϊο του 2019, είχε διατυπώσει τη θετική
της γνώμη επί του αιτήματος αυτού τονίζοντας την ανάγκη
ισότιμης αντιμετώπισης όλων των Γεωπόνων σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού και επιλογής προϊσταμένων
οργανικών μονάδων δημόσιων φορέων.
Τη νέα παρέμβαση του Επιμελητηρίου μπορείτε να τη
δείτε ΕΔΩ.

Απόψεις επί σχεδίου Εγκυκλίου του Υ.ΠΕ.Ν. για τον
έλεγχο των μελετών Γεωλογικής Καταλληλόλητας
Τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του απέστειλε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στη Διεύθυνση Πολεοδομικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
επί του σχεδίου Εγκυκλίου «Οδηγός για τον έλεγχο, την αξιολόγηση των στοιχείων και την έγκριση Γεωλογικών Μελετών και Ερευνών, κατηγορίας 20 του Μητρώου Μελετών
Δημοσίων Έργων, οι οποίες εκπονούνται στα πλαίσια της
υποστήριξης και τεκμηρίωσης μελετών για Οικιστική Χρήση και Δόμηση κι εν γένει μελετών Πολεοδομικού Σχεδιασμού όλων των επιπέδων». Το Επιμελητήριο πιστεύει ότι
η Εγκύκλιος – Οδηγός κινείται στη σωστή κατεύθυνση και
θα βοηθήσει στην αποσαφήνιση θεμάτων που προκύπτουν
κατά τη διαδικασία ελέγχου – αξιολόγησης, καθώς και στην
παροχή διευκρινήσεων επί θεμάτων εφαρμογής των ισχυουσών προδιαγραφών των Γεωλογικών Μελετών. Τονίζει
την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης όλων των εμπλεκόμενων
υπηρεσιών με Γεωλόγους ενώ πιστεύει πως το Υπουργείο
θα πρέπει να μεριμνήσει άμεσα για την έκδοση αντίστοιχων
οδηγιών που θα αφορούν στο σύνολο των κατηγοριών με-

λετών οι οποίες σχετίζονται με τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό.
Αναλυτικά, τις παρατηρήσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του Σχεδίου
Εγκυκλίου, μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Μάμαλης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Διονύσιος Γκούτης, Μέλος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Αναστασία Βόλτσου, Τμήμα Εκδόσεων, Εκδηλώσεων &
Δημοσίων Σχέσεων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Διαμαρτυρία για τη σύνθεση της Ομάδας Εργασίας
σύνταξης Κανονιστικών αποφάσεων του νέου Νόμου Γεωθερμίας
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαμαρτυρήθηκε για τη μη
συμμετοχή εκπροσώπου του Επιμελητηρίου στην Ομάδα
Εργασίας που συστάθηκε για τη σύνταξη εκ του Νόμου
4602/2019 περί Γεωθερμίας κανονιστικών αποφάσεων
και τον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού Γεωθερμικών
Εργασιών. Στη διαμαρτυρία του επισημαίνει ότι το Επιμελητήριο με προγενέστερη έγγραφη παρέμβασή του αλλά
και με παρέμβαση του εκπροσώπου του κατά τη διάρκεια
της σχετικής συνεδρίασης της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής κατά την ψήφιση του νέου Νόμου για τη
Γεωθερμία, επισήμανε την αναγκαιότητα συμμετοχής του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην εν λόγω Ομάδα Εργασίας λόγω τόσο του
αντικειμένου της όσο και του θεσμικού ρόλου του Επιμε-
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Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
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Παραρτήματα

λητηρίου. Αναλυτικότερα, τη σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.
Παρέμβαση σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στα σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας
Με έγγραφη παρέμβασή του προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου, το
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζήτησε την άμεσή τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για τις αναθέσεις
μαθημάτων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, έτσι ώστε
να δοθεί στους Γεωπόνους και Γεωλόγους εκπαιδευτικούς
η δυνατότητα διδασκαλίας Α΄ ανάθεσης, του μαθήματος
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Αναλυτικά, τη σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.
Άμεση τροποποίηση της προκήρυξης πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του
Ο.Α.Ε.Δ.
Την έντονη διαμαρτυρία του εξέφρασε το Επιμελητή-

ριο προς τη Διοικήτρια του Ο.Α.Ε.Δ., κ. Μ. Καραμεσίνη για
τον αποκλεισμό των Γεωπόνων Ζωικής Παραγωγής από
ορισμένες θέσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Οργανισμού ζητώντας
παράλληλα την άμεση τροποποίηση της σχετικής προκήρυξης. Αναλυτικά, τη σχετική επιστολή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.
Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Υπομέτρο 6.3 του Π.Α.Α. 2014-2020
Με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρο Αραχωβίτη, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ζήτησε τη μηνιαία παράταση της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων στήριξης για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Π.Α.Α. 2014-2020
με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα έγκαιρης ολοκλήρωσης
των σχετικών διαδικασιών και να εξασφαλιστεί η πληρότητα και η ποιότητα των φακέλων που θα υποβληθούν. Αναλυτικά, τη σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου μπορείτε
να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

• Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας εξέδωσε Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τριών
(3) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων (1) και ΠΕ Κτηνιάτρων (2) για την υλοποίηση των παραδοτέων του διασυνοριακού έργου «Προστασία αυτόχθονων πληθυσμών
‘’του προβάτου Πελαγονίας’’ στη διασυνοριακή περιοχή
(Protection of Autochthonous populations of Pelagonia
Sheep breed in the cross – border area)» με ακρωνύμιο
PAPESHE. Υποβολή προτάσεων μέχρι την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
• Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας με επιστολή του
προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων ζήτησε την παράταση των
συμβάσεων των Γεωτεχνικών της προκήρυξης ΣΟΧ
2/2018 του ΕΛ.Γ.Α. κατά έξι μήνες με σκοπό την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου του ΕΛ.Γ.Α.. Τη σχετική
επιστολή του Παραρτήματος μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με κοινή τους επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα Παραρτήματα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζήτησαν την
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παράταση μέχρι 20 Ιουλίου 2019 της υποβολής αιτήσεων
για συμμετοχή στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Π.Α.Α. 2014-2020. Την κοινή
επιστολή των Παραρτημάτων μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ. Παρόμοια επιστολή προς την ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. απέστειλε και
το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του Επιμελητηρίου, την
οποία μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισήμανε την ανάγκη στελέχωσης
των Δασικών Υπηρεσιών με μόνιμο επιστημονικό προσωπικό και τη συνέχιση της υποστήριξής τους για την υλοποίηση
του έργου της κατάρτισης των Δασικών Χαρτών με την παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων της ΣΟΧ2/2018
μέχρι την οριστική ολοκλήρωση του έργου. Αναλυτικά, την
επιστολή του Παραρτήματος μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Παράρτημα Αιγαίου του Επιμελητηρίου είναι σύμφωνο
με το αίτημα των ΕΠΑΣ Μυτιλήνης για τη δημιουργία Τμήματος Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας στη Λέσβο, υπογραμμίζοντας
ότι η λειτουργία του θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση
της κτηνοτροφίας και την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Μεταπτυχιακά
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου
Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί ο 2ος κύκλος του προγράμματος με τίτλο «Σύγχρονες απαιτήσεις της υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας στο
θερμοκήπιο» κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2019. Αιτήσεις συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 15
Ιουλίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• 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
2019-2020, μέχρι την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ και 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 «Φυσικοί
Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέχρι την
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
• Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τρόφιμα, Διατροφή και Υγεία» για το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020, μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Ανθρώπου του Γ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων. Γαλακτοκομία
– Οινολογία», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέ-

Υπηρεσίες μίας στάσης (one stop) στους εγγεγραμμένους γεωτεχνικούς στη διαδικτυακή
φόρμα του OnLine ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

χρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
• Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
Τουρισμού και Πολιτισμού» για το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020, μέχρι την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών και
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για
την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέχρι την
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα
για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Διαχείριση
Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών»
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέχρι την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληρο-

Συμπλήρωση στοιχείων Εξειδίκευσης – Ειδικότητας στο
Μητρώο Απασχόλησης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ που τηρεί το
Επιμελητήριο (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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φορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα
για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες και Συστήματα
Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέχρι τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου
2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα
για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φυτιατρική και Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέχρι τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Τα Τμήματα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής του Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους
να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία και
το Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,
έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 (πρώτη περίοδος
υποβολής) και από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου έως και τη
Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 (δεύτερη περίοδος υποβολής). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την
παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέχρι την Παρασκευή 13
Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
ΕΔΩ.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Κ.Υ.Α. 1425/142381/14-06-2019: Έγκριση δαπανών που
προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις)
πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών
διατάξεων, για το έτος 2019, ΦΕΚ 2487/Β/24-06-2019.
• Υ.Α. 1467/14-06-2019: Τροποποίηση της αριθ.
1122/20.07.2017 (ΦΕΚ 2656/Β/28.07.2017) υπουργικής
απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την υλοποίηση των Μέτρων 3.1.8 «Υγεία
και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους,
έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση
της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης
και του σχεδιασμού του κύτους», της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020», ΦΕΚ 2486/Β/24-06-2019.
• Υ.Α.
1466/14-06-2019:
Τροποποίηση
της
1123/20.07.2017 (ΦΕΚ 2636/Β/27-7-2017) υπουργικής απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.1.22
‘’Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση
των ανεπιθύμητων αλιευμάτων’’ της Ενωσιακής προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
και Θάλασσας 2014-2020», ΦΕΚ 2485/Β/24-06-2019.
• Υ.Α.
1465/14-06-2019:
Τροποποίηση
της
1120/20.07.2017 (ΦΕΚ 2637/Β/27.07.2017) υπουργι-
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κής απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις για την εφαρμογή
και την υλοποίηση των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4 και 6.2.3
‘’Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια’’, του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας
2014-2020», ΦΕΚ 2484/Β/24-06-2019.
Υ.Α.
1464/14-06-2019:
Τροποποίηση
της
1121/20.7.2017 (ΦΕΚ 2686/Β/1.8.2017) υπουργική
απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση,
τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4 ‘’Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας’’, του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας
2014-2020», ΦΕΚ 2483/Β/24-06-2019.
Υ.Α. 1493/142299/13-06-2019: Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων σύμφωνα με την παρ.
2 του άρθρου 46 του Ν. 4384/2016, για την εφαρμογή
των διατάξεων των άρθρων 157, 158, 159, 162, 163, 164,
165 και 210 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013, σχετικά με τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις σε εθνικό επίπεδο, στους τομείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013, ΦΕΚ 2424/Β/20-06-2019.
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/53724/85/12-06-2019: Τήρηση του Μητρώου Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών κατ΄εφαρμογή του Ν. 4423/2016, ΦΕΚ 2398/
Β/19-06-2019.
Κ.Υ.Α. 1566/122649/29-05-2019: Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο
2020-2023, ΦΕΚ 2386/Β/19-06-2019.
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• Κ.Υ.Α. 299/118399/24-05-2019: Έγκριση υλοποίησης
των δράσεων: 1.2 «Ηλεκτρονικό δίκτυο μελισσοκομίας», 1.4 «Στήριξη προώθησης του μελιού και των άλλων
προϊόντων της κυψέλης», 2.1 «Εχθροί και ασθένειες
μελισσών», 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των
μετακινήσεων», 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» και 4.1 «Αναλύσεις μελιού και των
λοιπών προϊόντων της κυψέλης» στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2019, ΦΕΚ
2352/Β/18-06-2019.
• K.Y.A. 661/110826/07-06-2019: Λήψη περιοριστικών
μέτρων για την αλιεία χελιού σε εφαρμογή του άρθρου
42 «Χέλι στη Μεσόγειο (γεωγραφικές περιοχές 1 έως
27)» του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/124 του Συμβουλίου
«σχετικά με τον καθορισμό, για το 2019, για ορισμένα
αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των
αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα και για τα
ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά
ύδατα, ΦΕΚ 2346/Β/18-06-2019.
• Κ.Υ.Α. 1921/134933/07-06-2019: Άδεια αλίευσης για
την αλιεία των ειδών: γαρίδα κόκκινη (Aristaeomorpha
follacea) και γαρίδα γαλαζοκόκκινη (Aristeus
antennatus), ΦΕΚ 2346/Β/18-06-2019.
• Κ.Υ.Α. 1727/134058/07-06-2019: 5η τροποποίηση της
με αριθμ. 2848/145689/28-12-2016 απόφασης του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β) καθορισμός
πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
Φ.Ε.Κ. 2325/Β/14-06-2019.
• Κ.Υ.Α. 1891/04-06-2019: Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», ΦΕΚ 2197/Β/07-06-2019.
• Κ.Υ.Α. 1953/06-06-2019: Καθορισμός αποζημίωσης
των εισηγητών – αξιολογητών / ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση των σχεδίων δράσης /
επιχειρησιακών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο
των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020,
ΦΕΚ 2216/Β/08-06-2019.
• Κ.Υ.Α. 308/126325/31-05-2019: Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής

Διαδικτυακό γραφείο απασχόλησης Γεωτεχνικών στον κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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της δράσης 4.2 «Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης» στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2019, ΦΕΚ 2145/Β/07-06-2019.
Κ.Υ.Α. 307/126321/31-05-2019: Έγκριση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, του καταλόγου των εκπαιδευτών
και της δαπάνης για την υλοποίηση της Δράσης 1.3
«Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» για το έτος 2019, ΦΕΚ
2120/Β/06-06-2019.
Κ.Υ.Α. 1563/122374/29-05-2019: Τροποποίηση της
609/16822/14-02-2017 υπουργικής απόφασης «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για
την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013,
(ΕΕ) αριθμ. 2015/560 και (ΕΕ) αριθμ. 2015/561, σχετικά
με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις
(ΦΕΚ 600 Β), ΦΕΚ 2103/Β/05-06-2019.
Κ.Υ.Α. 120/123562/29-05-2019: Χορήγηση ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής (EEL 190/45,
28.06.2014), ΦΕΚ 2103/Β/05-06-2019.
Υ.Α. 182166/1282/31-05-2019: Πίνακας Διατίμησης
Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2019, ΦΕΚ
2100/Β/05-06-2019.
Κ.Υ.Α 1536/118137/2405-2019: Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του
άρθρου 46 του Καν (ΕΕ) 1308/201, του κατ’ Eξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1149/2016 της Επιτροπής και
του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων
στην Ελλάδα – Εθνικό «Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023», ΦΕΚ 2096/Β/05-06-2019.
Υ.Α. 3828/24-05-2019: 4η τροποποίηση της 800/16-12015 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 128) «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση
γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, ΦΕΚ 2085/Β/04-06-2019.
Κ.Υ.Α. 1612/118289/24-05-2019: 3η τροποποίηση της
1013/95296/13.09.2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
Β 3256) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δρά-

Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο
ηλεκτρονικών συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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σεων 10.01.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»,
10.01.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», 10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής
στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και 10.01.04 «Μείωση της
ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
(ΠΑΑ) 2014-2020», ΦΕΚ 2047/Β/04-06-2019.
Κ.Υ.Α. 1783/116963/23-05-2019: Τροποποίηση της
1177/57236/21-03-2019 απόφασης του Υπουργού και
της Υφυπουργού ΑΑΤ «Διαχειριστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Pleslonika narval –
PVJ)», ΦΕΚ 2047/Β/04-06-2019.
Κ.Υ.Α. 300/118409/24-05-2019: Καθορισμός του ποσού
επιχορήγησης της δράσης 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα»,
στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2019, ΦΕΚ 2038/Β/04-06-2019.
Κ.Υ.Α. 298/118383/24-05-2019: Έγκριση υλοποίησης
της δράσης 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας»,
καθορισμός συνολικού ποσού επιχορήγησης για το έτος
2019 και καθορισμός δικαιούχων και ύψους επιχορήγησης ανά δικαιούχο στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2019, ΦΕΚ 2037/Β/04-06-2019.
Κ.Υ.Α. 844/107680/15-05-2019: Τροποποίηση της
1406/52601/4.5.2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
1291 τ.Β/2016) «Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με
τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής
ενίσχυσης σε εφαρμογή των διατάξεων των Καν (ΕΕ)
1307/2013 και 693/2014», ΦΕΚ 1906/Β/28-05-2019.
Κ.Υ.Α. 1371/99270/07-05-2019: Τροποποίηση της
38639/2017/21.9.2005 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη σκόπιμη
ελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο
περιβάλλον σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/18 ’’για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς

Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε
στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμμένα μέλη του, μέχρι και τον Ιούλιο του 2018
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την
κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ’’ του Συμβουλίου
της 12ης Μαρτίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Β
1334), σε συμμόρφωση προς την οδηγία (ΕΕ) 2018/350
της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού κινδύνου από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (EEL67 της 9.3.2018, σ.30)»,
ΦΕΚ 1865/Β/27-05-2019.
• Κ.Υ.Α. 845/107691/15-05-2019: Τροποποίηση της
104/7056/21.1.2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
τ.Β/147) Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ΄εκτέλεση
του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
ΦΕΚ 1857/Β/24-05-2019.
• Γ.Γ.Δ.Ε. & ΕΣΠΑ 60072/06-06-2019: 1η Εγκύκλιος για
τον σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του
αναπτυξιακού προγραμματισμού, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
• Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη
μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2019/904.
• Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/934 της
Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2019 για τη συμπλήρωση
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αμπελουργικές ζώνες στις οποίες ο αλκοολικός τίτλος μπορεί να αυξηθεί, τις εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές
και τους περιορισμούς που ισχύουν για την παραγωγή
και διατήρηση αμπελοοινικών προϊόντων, το ελάχιστο
ποσοστό αλκοόλης για υποπροϊόντα και την απόρριψή
τους, και τη δημοσίευση των φακέλων του ΟΙV, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/934.
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/936 της Επιτροπής
της 6ης Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 808/2014, (ΕΕ) αριθ.

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

Νομοθεσία
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Ευρώπη
809/2014 και (ΕΕ) αριθ. 908/2014 όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουν συσταθεί στο πλαίσιο των
προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
(ΕΕ) 2019/936.
• Απόφαση (ΕΕ) 2019/1028 του Συμβουλίου της 14ης Ιου-

νίου 2019 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου των Μελών του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαίας
όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας για τα ελαιόλαδα και
τα πυρηνέλαια, ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1028.

ΕΥΡΩΠΗ
• Στις 20 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε συμπεράσματα για τον επόμενο θεσμικό κύκλο, το ΠΔΠ, την
κλιματική αλλαγή, την παραπληροφόρηση, και τις υβριδικές
απειλές, τις εξωτερικές σχέσεις, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και
τη διεύρυνση. Τα συμπεράσματα μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ.
• Στις 20 Ιουνίου 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το
νέο στρατηγικό θεματολόγιο της Ε.Ε. για την περίοδο 20192024. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
• Στις 18 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο η τακτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών
Γεωργίας και Αλιείας. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων, κ. Χ. Κασίμης. Στο Συμβούλιο συνεχίστηκαν οι συζητήσεις επί των προτάσεων της Επιτροπής για τη μελλοντική ΚΑΠ στη βάση Έκθεσης προόδου,
που εκπόνησε η Ρουμανική Προεδρία αντικατοπτρίζοντας την πρόοδο των διαπραγματεύσεων που έχει επιτευχθεί από το Συμβούλιο κατά την εξέταση των τριών
κανονισμών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΔΩ.
• Στις 18 Ιουνίου 2019 το Συμβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του θέση σχετικά με την πρόταση κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Θάλασσα και
την Αλιεία (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2021-2027, στόχος
της οποίας είναι η υποστήριξη της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής (ΚΑλΠ), της θαλάσσιας πολιτικής της Ε.Ε. και
των διεθνών δεσμεύσεων στον τομέα της διακυβέρνησης των ωκεανών, ιδίως στο πλαίσιο του Θεματολογίου
του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
• Στις 18 Ιουνίου 2019 το Συμβούλιο ενέκρινε μία σειρά
συμπερασμάτων για την βιοασφάλεια, τα οποία μπορείτε
να δείτε ΕΔΩ.
• Στις 17 Ιουνίου 2019 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα με τα οποία εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές της
Ε.Ε. για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά ασφαλές

•
•

•

•

•

•

πόσιμο νερό και αποχέτευση. Τα συμπεράσματα μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ.
Στις 13 Ιουνίου 2019 το Συμβούλιο υιοθέτησε αυστηρότερους κανόνες για τα πιο επικίνδυνα χημικά παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Στις 13 Ιουνίου 2019 το Συμβούλιο εξέδωσε νέο Κανονισμό για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων και την
προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων με τεχνικά
μέτρα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Στις 13 Ιουνίου 2019 το Συμβούλιο ενέκρινε την αναθεώρηση του Κανονισμού για τον Γενικό Νόμο των Τροφίμων που έχει τις ρίζες του στην Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών για το glyphosate. Ο νέος Κανονισμός ο
οποίος τροποποιεί οκτώ νομοθετικές πράξεις που αφορούν συγκεκριμένους τομείς της αλυσίδας τροφίμων, θα
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αλλά θα ισχύσει από το 2021. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Στις 7 Ιουνίου 2019 το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα για το μέλλον της Ευρώπης με υψηλό βαθμό
ψηφιοποίησης μετά το 2020: «Τόνωση της ψηφιακής
και οικονομικής ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρη την
Ένωση και της ψηφιακής συνοχής». Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Στις 6 Ιουνίου 2019 το Συμβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες για τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση
των δεδομένων του δημόσιου τομέα ως πρώτη ύλη για
την τεχνητή νοημοσύνη, τις αλυσίδες συστοιχιών και
άλλες προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Στις 4 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας με θέμα
συζήτησης «Έρευνα στη Γεωργία και Βιοοικονομία – οικοδομώντας συνέργειες». Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΔΩ.

7 . Ιούνιος 2019

Διαβούλευση
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Ελλάδα
• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια
ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..
Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση:
• τον εκτελεστικό Κανονισμό «Ελαιόλαδο – Επικαιροποίηση των μεθόδων ανάλυσης», μέχρι την Τρίτη, 2 Ιουλίου
2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• τον εκτελεστικό Κανονισμό «Ενημέρωση για την ασθένεια των ζώων, αναφορά, επιτήρηση, εκρίζωση και
απαλλαγή από τις ασθένειες» και αφορά χερσαία και
υδρόβια ζώα, μέχρι την Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• τον κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμό «Υγεία των φυτών –
προτεινόμενος κατάλογος επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας», μέχρι την Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019. Για

περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• τον Κανονισμό «Φυτοφάρμακα – ενιαίες αρχές για την
αξιολόγηση και την αδειοδότηση», μέχρι την Πέμπτη, 11
Ιουλίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• τον κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμό σχετικά με τις απαιτήσεις για την υγεία των ζώων για την είσοδο στην Ένωση ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης, μέχρι την
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• τον Κανονισμό για την «Ασφάλεια τροφίμων – όρια των
χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στα καπνιστά με
παραδοσιακό τρόπο κρέατα και ψάρια (ΠΑΥ)», μέχρι την
Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• τον κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμό «Μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών των ζώων», μέχρι
την Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

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

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

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

Τ.Ε.Α.ΓΕ.:
• 12 χρόνια λειτουργίας με υψηλές αποδόσεις, φοροαπαλλαγές, ασφάλεια και ευελιξία (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
• Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελματικής
Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
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Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

18-20
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019

12Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «EUROMED»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ξενοδοχείο Macedonia Palace

18-22
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AGRO ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
& 2Ο AGROFEST ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

26-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

9Ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΟΡΑΜΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
ΜΕΤΣΟΒΟ

29 ΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2019

19Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
ΛΙΤΟΧΩΡΟ

15-18
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

18Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος
Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής
http://www.entsoc.gr/18pes/

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2019

17Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:
ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου
Web: www.psid.gr,
Email: sinedrio-ixthiologon-2019@
googlegroups.com

7-9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2019

INTERNATIONAL SEMINAR OF ROADS, BRIDGES AND
TUNNELS: NEW TECHNOLOGIES IN ROAD ASSET
MANAGEMENT
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
http://isrbt.civil.auth.gr
Email: isrbt@civil.auth.gr ,
Τηλ.: 2310994385

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(Για το Συνέδριο)
Email: agrofestsales1@gmail.com
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο & Μετσόβιο
Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
Εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
Τηλ.: 210 7722769, 7723482, 7723944, Web:
http://mire.ntua.gr
Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
Τηλ.: 2310 461171 Email: grig_nick@fri.gr,
http://www.forestry.gr
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