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Αναγνωρίστηκε ως Integrated Master το πτυχίο του Τμήματος 
Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμμετείχε στην 
84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που άνοιξε τις πύλες της 
το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου και διήρκησε έως και την Κυρια-
κή 15 Σεπτεμβρίου, φιλοξενούμενο στον εκθεσιακό χώρο 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μαζί με 
τους υπόλοιπους Εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης, το Επιμελητήριο συμμετείχε σε 
συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Κυριά-
κος Μητσοτάκης, με παραγωγικούς φορείς, εκπροσωπούμε-
νο από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρ-
τήματος Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Αθανάσιο Σαρόπουλο. 

Την 1η ημέρα της Διεθνούς Έκθεσης, Σάββατο 7 Σεπτεμ-
βρίου, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. 
Μάκης Βορίδης και η Υφυπουργός, κ. Φωτεινή Αραμπατζή, 
επισκέφτηκαν τον εκθεσιακό χώρο του Υπουργείου.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ενημέρωσε τα 
μέλη του για την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης βάσει 
της οποίας τα πτυχίο που απονέμει το Τμήμα Γεωπονίας, 
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναγνωρίζεται ως ενιαίος 
και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου 
(integrated master). Αναλυτικά, την ανακοίνωση του Επι-
μελητηρίου μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

Επιπλέον, ζήτησε εγγράφως από το Α.Σ.Ε.Π. να ενημε-
ρωθεί σχετικά με την προσμέτρηση στους διαγωνισμούς 
πρόσληψης προσωπικού, των πανεπιστημιακών πτυχίων 
που έχουν αναγνωριστεί ως ενιαίοι και αδιάσπαστοι τίτλοι 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). 

Τη σχετική επιστολή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να τη δείτε 
ΕΔΩ.

Τέλος, το Επιμελητήριο με επιστολή του προς τον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Β. Διγα-
λάκη, ζήτησε να ενημερωθεί από το Υπουργείο για τη 
διαδικασία αναγνώρισης, ως integrated master, των 
τίτλων σπουδών των γεωτεχνικών οι οποίοι έχουν ανα-
γνωρίσει μέσω του Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., 
την ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων σπουδών τους 
που απέκτησαν στην αλλοδαπή με τα πτυχία των Γε-
ωτεχνικών Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων. 
Τη σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου μπορείτε να τη 
δείτε ΕΔΩ.

Συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

mailto:pub_relations@geotee.gr
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22830&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22838&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22837&TabID=1
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Το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια της έκθεσης στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» 
και το Επιμελητήριο έδωσε το παρόν στην τελετή εγκαινί-
ων και στην ομιλία του Πρωθυπουργού εκπροσωπούμενο 
από τον Πρόεδρό του, κ. Σπυρίδωνα Μάμαλη, και το Μέλος 
του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, κ. Ρήγα Γιοβαννόπουλο.

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου απηύθυνε χαιρετισμό στην ανοιχτή εκδήλωση που 
πραγματοποίησε η ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020 με θέμα «Περι-
βάλλον και Κλιματική Αλλαγή. Προκλήσεις για τον Πρωτο-
γενή Τομέα και Μέτρα Στήριξης».

Τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έδωσε το πα-
ρόν στην ομιλία της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, κ. 
Φώφης Γεννηματά, εκπροσωπούμενο από τον Α΄ Αντιπρό-
εδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ.κ. 
Ευθύμιο Σπυρίδη και Μενέλαο Γαρδικιώτη, αντίστοιχα.

Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου ο Γενικός Γραμματέας του 
Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μίλησε κατά τη διάρκεια της παρουσί-
ασης του προγράμματος «ΠΑΡΑΓΩ» του Υφυπουργείου 
Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης) που πραγματοποι-
ήθηκε στον εκθεσιακό του χώρο. Το πρόγραμμα έχει ως 
σκοπό την οργάνωση και επιχορήγηση δράσεων προώθη-
σης στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς – παραδοσιακών 
τοπικών προϊόντων στη Μακεδονία και τη Θράκη, όπως η 
πιστοποίηση νέων παραδοσιακών προϊόντων με κατοχύ-
ρωση σημάνσεων ποιότητας ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. 

Τέλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Σπυρίδων Μάμα-
λης, παρευρέθηκε στην ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ κ. 
Αλέξιου Τσίπρα, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου.

Προτάσεις και παρατηρήσεις  επί του Ειδικού Χωρι-
κού Σχεδίου για το Μάτι

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατάθεσε εγγράφως τις προτάσεις και τις 
παρατηρήσεις του σχετικά με την εκπόνηση του Ειδικού 
Χωρικού Σχεδίου για την ευρύτερη περιοχή του Ματιού 
που είχε πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της 23ης 
Ιουλίου 2018, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Τις προ-
τάσεις και τις παρατηρήσεις του Επιμελητηρίου μπορείτε 
να τις δείτε ΕΔΩ.

Αίτημα για συμμετοχή εκπροσώπου του Επιμελητη-
ρίου στο Δ.Σ. της Α.Μ.Κ.Ε. «Μάτι ξανά»

Με επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητάει τη 
συμμετοχή εκπροσώπου του στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Μάτι ξανά» έχο-
ντας ως στόχο τη σωστή και πλήρη αποκατάσταση του φυ-
σικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής του Ματιού 
που πλήγηκε από τη φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 
2018. Αναλυτικά τη σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου 
μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

Έξι υποτροφίες σε μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από το Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας προσφέρει στα 
μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έξι (6) υποτροφίες για τη φοίτησή τους 
στο εξ αποστάσεως αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «MSc in Sustainable Agriculture 
and Business». Η κάθε υποτροφία αφορά 40% μείωση των 
αρχικών διδάκτρων. Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να δείτε ΕΔΩ.

Κυκλοφόρησε το 1/2019 Τεύχος του Επιστημονικού 
Περιοδικού του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»
Κυκλοφόρησε από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. το 1/2019 Τεύχος του Επι-
στημονικού Περιοδικού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ», Τόμος 28, Σειρά VI, που περιλαμβάνει συνολικά 
4 ερευνητικές εργασίες, 3 δασολογικού και 1 γεωπονικού 
περιεχομένου. Για όσους θέλουν να ενημερωθούν αναλυ-
τικά για το περιεχόμενο αυτού του Τεύχους μπορούν να το 
δουν ΕΔΩ.

Εγγραφή νέων μελών μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρε-
σίες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22896&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22865&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22870&TabID=1
https://www.geotee.gr/ShowArticle.aspx?CatID=2&RefID=40
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22816&TabID=2
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Διαδικτυακό γραφείο απασχόλησης Γεωτεχνι-
κών στον κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Υπόμνημα στον Πρωθυπουργό της Χώρας, αλλά και 

στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και στους 
κ.κ. επικεφαλείς των πολιτικών κομμάτων που εκπροσω-
πούνται στη Βουλή απέστειλε το Παράρτημα Κεντρικής 
Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για 
την Αγροτική Οικονομία, το Περιβάλλον και τις Φυσικές 
Καταστροφές, με αφορμή τη συνάντηση του Πρωθυπουρ-
γού με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 30 Αυγούστου 2019, στο πλαίσια της 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 2019. 

Στο υπόμνημα, το Παράρτημα επισημαίνει ότι η διαρ-
κής και μακροχρόνια αποτυχία άσκησης αποτελεσματικής 
αγροτικής πολιτικής στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες 
είχε ιδιαίτερο αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή της Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Το εμπορικό ισοζύγιο των αγροτικών 
προϊόντων της από πλεονασματικό μετατράπηκε σε ελλειμ-
ματικό με φθίνουσα πορεία, ενώ σημαντικά διαρθρωτικά 
προβλήματα της αγροτικής της οικονομίας δεν αντιμετω-
πίστηκαν. Η στρατηγική μιας συντονισμένης υποστήριξης 
της εξαγωγικής προσπάθειας καθίσταται αναγκαία η οποία 
θα αναδεικνύει – ενισχύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
των προϊόντων της και θα αμβλύνει τα συγκριτικά της μει-
ονεκτήματα, με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
των αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Αναλυτικότερα, τις προτάσεις του Παραρτήματος σε θέ-
ματα Αγροτικής Οικονομίας, όπως κόστος παραγωγής, ποι-
ότητα προϊόντων, φορολογία αγροτών, αγροτική ασφάλιση, 
αγροτικός συνεταιρισμός, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες, 
αλλά και σε θέματα Φυσικού Περιβάλλοντος και Καταστρο-
φών που αναγράφονται στο σχετικό υπόμνημα μπορείτε να 
τις δείτε ΕΔΩ.
   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. συγκρότησε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη 
σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την πυρκαγιά της 13ης 
Αυγούστου 2019 στη Μεσσαπία Ευβοίας η οποία βρί-
σκεται στην περιοχή αρμοδιότητάς της. Η τεχνική έκθε-
ση έχει ως σκοπό την κατανόηση του μηχανισμού εξέ-
λιξης της πυρκαγιάς, τη διατύπωση προτάσεων για τα 
απαραίτητα μέσα προστασίας και αποκατάστασης της 
πληγείσας περιοχής, την αποφυγή παρόμοιων φαινο-
μένων και μείωση των συνεπειών που αυτά επιφέρουν 
καθώς και τη διατύπωση γενικότερων προτάσεων που 
θα συμβάλλουν στη βελτίωση του συστήματος προστα-
σίας από τις δασικές πυρκαγιές και του τρόπου αντι-
μετώπισης αυτών. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη σύσταση και τις δράσεις της Ομάδας Εργασίας 
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας ζήτησε την παρέμ-
βαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
προκειμένου να δοθεί παράταση στην προθεσμία κατάθε-
σης δικαιολογητικών για το Αγροτικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ 
μέχρι το τέλος του έτους γιατί σημαντικά έγγραφα που 
πρέπει να προσκομιστούν για την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας δεν είναι δυνατόν να εκδοθούν μέχρι την κατα-
ληκτική ημερομηνία. Αναλυτικά, τη σχετική επιστολή που 
έστειλε το Παράρτημα προς τον Υπουργό μπορείτε να τη 
δείτε ΕΔΩ.

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

Συμπλήρωση στοιχείων Εξειδίκευσης – Ειδικότητας 
στο Μητρώο Απασχόλησης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ που τη-
ρεί το Επιμελητήριο (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικών 
συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20935
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20935
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22849&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22871&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22892&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20025
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22302&TabID=2
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
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Ειδικές – προνομιακές τιμές στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για 
τη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε 
στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμ-
μένα μέλη του, μέχρι και τον Ιούλιο του 2018 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
•	 Το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερό-

μενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακο-
λούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεω-
λογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέχρι την 
Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019. Για περισσότερες πληρο-
φορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Το Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμε-
νους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολού-
θηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών 

Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος» για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2019-2020, μέχρι την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 
2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
•	 Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορι-

κής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους εν-
διαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την 
παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέχρι τη Δευτέρα 6 Οκτω-
βρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων 
Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
διοργανώνουν Πρόγραμμα Κατάρτισης εξ Αποστάσεως (e-learning) με τίτλο «Μικροβιολογία του Νερού» για την ακα-
δημαϊκή χρονιά 2019-2020. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 11 Οκτωβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία A-CERT στα πλαίσια επέκτασης των δραστηριοτήτων της και για την κάλυψη συνεχώς αναπτυσσόμενων 
αναγκών επιθυμεί να προσλάβει Στελέχη - Συνεργάτες για τη στελέχωση του τμήματος Επιθεώρησης Βιολογικών Προϊό-
ντων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

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

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
https://www.geotee.gr/geo/stats2018/main2018.htm
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22741&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22769&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22918&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22894&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22893&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
•	 Ν. 4626/16-09-2019: Κύρωση της από 24.07.2019 

Π.Ν.Π. «Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων 
κινδύνων και αναγκών στις περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018» (Α 127), σύσταση και 
καταστατικό λειτουργίας της εταιρίας «Μάτι ξανά» και 
άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 141/Α/16-09-2019.

•	 Ν. 4624/29-08-2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 137/Α/29-08-
2019. 

•	 Υ.Α. 2150/234328/ 19-09-2019: Σύσταση και συγκρότη-
ση του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) του 
Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) – Ν.Π.Δ.Δ., 
ΦΕΚ 3590/Β/26-09-2019.

•	 Κ.Υ.Α. 2172/236743/23-09-2019: Τροποποίηση της 
188763/10-20-2011 απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Σύστα-
ση Οργανισμού ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣ-
ΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ’’ και συγχώνευση εποπτευομένων 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
νομικών προσώπων (Β 2284)»,  ΦΕΚ 3570/Β/25-09-
2019.

•	 Κ.Υ.Α. 4404/11-09-2019: Τροποποίηση της 
104/7056/21-05-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
147 Β) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικα-
σίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ΄ εκτέλεση 
του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», 
ΦΕΚ 3494/Β/18-09-2019.

•	 Υ.Α. 1853/211650/26-08-2019: Κατάργηση της 
1493/142299/13.06.2019 υπουργικής απόφασης περί 
συμπληρωματικών μέτρων για τις Διεπαγγελματικές Ορ-
γανώσεις σε εθνικό επίπεδο (ΦΕΚ 2424/Β/20.06.2019), 
ΦΕΚ 3397/Β/05-09-2019.

•	 Υ.Α. 8611/209249/22-08-2019: Τροποποίηση των Πα-
ραρτημάτων I έως V του άρθρου 26 του Π.Δ. 365/2002 
(Α 307), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συμμόρ-
φωση προς την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2019/523 της 
Επιτροπής (EE L 86/41, 28.3.2019), ΦΕΚ 3263/Β/26-
08-2019.

•	 Υ.Α. 125663/Ζ1/06-08-2019: Υπαγωγή του Τμήματος 
Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυ-
σικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 
4485/2017 (Α 114), ΦΕΚ 3231/Β/22-08-2019.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
•	 Απόφαση (ΕΕ) 2019/1393 του Συμβουλίου ληφθείσα δια 

κοινής συμφωνίας με την εκλεγείσα Πρόεδρο της Επι-
τροπής της 10ης Σεπτεμβρίου 2019 για την κατάρτιση 
του πίνακα των άλλων προσωπικοτήτων τις οποίες το 
Συμβούλιο προτείνει να διορισθούν ως μέλη της Επιτρο-
πής, ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1393.

•	 Σύσταση της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2019 σχετικά 
με το προσχέδιο του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου της 
Ελλάδας για την ενέργεια και το κλίμα για την περίοδο 
2021-2030 (2019/C 297/08) 2019/C 297/08. 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1587 της Επιτρο-
πής της 24ης Σεπτεμβρίου 2019 για την απαγόρευση της 
εισαγωγής δειγμάτων από ορισμένα είδη άγριας πανίδας 
και χλωρίδας στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία 
των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο 
του εμπορίου τους, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 
2019/1587.

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

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL89ciLegIW2m55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuTIj9NNi7tcJQ2AwsqGYJe0UM6-ERFV0ICVlfPWuZLGh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8WkQtR1OJjJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYy4kEHGmkxu249n-Zw2yYl0mZ9eBCztpQxx39TqtEEk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8WkQtR1OJjJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYy4kEHGmkxu249n-Zw2yYl0mZ9eBCztpQxx39TqtEEk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8CUSSFFs9luXNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYzyyOXkQ4xGHpbBEr9L6Im3w5H0jDd7GJN7-VhrFGjC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL85w446z9l9wTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXDxeNmPDi1LaD-gWhocT4AjdzNYuLJHsRumU7Cw-7AT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL85w446z9l9wTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXDxeNmPDi1LaD-gWhocT4AjdzNYuLJHsRumU7Cw-7AT
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22900&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22866&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22841&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22841&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22829&TabID=4
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1393&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0903(08)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1587&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1587&from=EL
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΥΡΩΠΗ

•	 Στις 25 Σεπτεμβρίου οι πρέσβεις στην ΕΕ ενέκριναν τη 
θέση του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ενωσια-
κού συστήματος ταξινόμησης ή «ταξινομίας» το οποίο θα 
παρέχει στις επιχειρήσεις και τους επενδυτές μια κοινή 
γλώσσα για να προσδιορίσουν ποιες οικονομικές δρα-
στηριότητες μπορούν να θεωρηθούν περιβαλλοντικά βι-
ώσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

•	 Στις 25 Σεπτεμβρίου η Διακυβερνητική Επιτροπή για την 
Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) εξέδωσε την ειδική έκθεσή της 
για τον αντίκτυπο της αλλαγής του κλίματος στους ωκεα-
νούς και στην κρυόσφαιρα (τα παγωμένα μέρη του πλα-
νήτη). Η έκθεση δίνει σε ολόκληρο τον κόσμο μια ισχυρή 
επιστημονική βάση για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και των επιπτώσεών της στους ωκεανούς, την 
προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την εξάλειψη της 
φτώχειας. Ο Επίτροπος Δράσης για το Κλίμα και την Ενέρ-
γεια, ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιων Υποθέσεων 
και Αλιείας και ο Επίτροπος για την Έρευνα, την Επιστήμη 
και την Καινοτομία χαιρέτισαν την έκθεση θεωρώντας ότι 
αποτελεί έκκληση προς την παγκόσμια κοινότητα να αντι-
μετωπίσει την αλλαγή του κλίματος και τις επιπτώσεις του 
στους ωκεανούς το συντομότερο δυνατόν. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 24 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το άτυπο Συμ-
βούλιο Υπουργών Γεωργίας στο Ελσίνκι με θέμα συζή-
τησης «Αναδιαμόρφωση του ρόλου των αγροτών στη 
δράση για το κλίμα – Προώθηση της βιώσιμης γεωργίας 
μέσω της δέσμευσης του άνθρακα στο έδαφος». Την Ελ-

λάδα εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, συνοδευόμενος από τον 
Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων, Κωνσταντίνο Μπαγινέτα. Για περισ-
σότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελ-
τίο Τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ. 

•	 Στις 20 Σεπτεμβρίου πάνω από 100 υπογράφοντες δε-
σμεύθηκαν να χρησιμοποιήσουν 10 εκατομμύρια τό-
νους ανακυκλωμένου πλαστικού σε νέα προϊόντα έως 
και το 2025. Είναι η δήλωση της Κυκλικής Πλαστικής 
Συμμαχίας. Η δήλωση της Συμμαχίας θα παραμείνει 
ανοιχτή στον ιστότοπο της Επιτροπής. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

•	 Στις 11 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 
ανακοίνωση που επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Ε.Ε. να 
επιταχύνει τις φιλοδοξίες της στο θέμα του κλίματος. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

•	 Στις 28 Αυγούστου τα κράτη μέλη της Ε.Ε. συμφώνησαν 
σε μία σειρά μέτρων στήριξης που πρότεινε η Επιτρο-
πή για την άμβλυνση των οικονομικών δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν οι γεωργοί λόγω των δυσμενών καιρι-
κών συνθηκών και την αύξηση της διαθεσιμότητας των 
ζωοτροφών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Έπειτα από αίτημα της Ελλάδας, στις 13 Αυγούστου, για 
παροχή βοήθειας κινητοποιήθηκαν πόροι του rescEU 
για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που αντιμετωπίζει 
σε πολλές περιοχές της. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε ΕΔΩ.

Ελλάδα
•	 Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια 

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

Ευρώπη 
•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 

πρόταση για κανονισμό, στο πλαίσιο του προγράμματος 

Horizon Europe, μία πρωτοβουλία που στοχεύει να ενι-
σχύσει την ανάπτυξη βιώσιμων και κλιματικά ουδέτε-
ρων τεχνολογιών και να αντικαταστήσει τους μη ανα-
νεώσιμους ορυκτούς πόρους από βιομάζα και απόβλητα 
για την παραγωγή ανανεώσιμων προϊόντων και θρεπτι-
κών ουσιών. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τε-
τάρτη 6 Νοεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε ΕΔΩ.

Τ.Ε.Α.ΓΕ.: 
•		 12 χρόνια λειτουργίας με υψηλές αποδόσεις, φοροαπαλλα-

γές, ασφάλεια και ευελιξία (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
•		 Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφά-

λισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/09/25/sustainable-finance-council-agrees-position-on-a-unified-eu-classification-system/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5869_el.htm
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/8880-dt240919
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5583_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5534_en.htm
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22848&TabID=4
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5289_el.htm
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29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-
 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

19Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η ΣΥΜΒΟ-
ΛΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
Τηλ.: 2310 461171 Email: grig_nick@fri.gr, 

Web: http://www.forestry.gr 

2-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2019

11th ICOLD EUROPEAN CLUB SYMPOSIUM «THE FUTURE 
OF DAMS (IN EUROPE): PROSPECTS AND CHALLENGES 

IN A CHANGING ENVIRONMENT»
ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Εταιρεία Μεγάλων Φραγμάτων
Minoa Palace, Χανιά
Τηλ.: 2168006532-4,  

E-mail: lbensasson@enm.gr,
Web: www.enm.gr

2-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2019

34Ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία
Αμφιθέατρο ΤΕΕ Μαγνησίας

Web: http://www.eze.gr, Email: eze@aua.gr 

15-18
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

18Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος
Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής

Web: http://www.entsoc.gr/18pes/ 

15-18
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2019

29Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗ-
ΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΑΤΡΑ 

ΕΕΕΟ, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΠΔΕ
Email: www.29eeeo@gmail.com, 

Web: http://www.29eeeo.gr 

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

17Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙ-
ΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

& ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ   

Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου
Email: sinedrio-ixthiologon-2019@

googlegroups.com, 
Web: www.psid.gr

6-9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2019

SAFECORFU 2019 « ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

ΚΕΡΚΥΡΑ

Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 
Δήμος Κέρκυρας, Επιμελητήριο Κέρκυρας

Ιόνιος Ακαδημία
Web: www.safecorfu.gr 

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

  Τηλ.: 2310994385, Email: isrbt@civil.auth.gr,
 Web: http://isrbt.civil.auth.gr

7-9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
2019

12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας – Εθνικό & Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τηλ.: 2107245534, 
E-mail: tsiamasge54@outlook.com.gr,

Web: http://www.eleto.gr/gr/Conference12.html

27-28 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

2020

6Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ «ΕΛΛΑΔΑ 2020- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλή-
των & ISWA

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (οδός Πατησίων)
Web: https://conference2020.eedsa.gr/ 

23-27
 ΜΑΪΟΥ 2020

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «CITIES ON VOLCANOES 11»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, 
ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 
Καταστροφών & Κρίσεων», Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Web: https://pcoconvin.eventsair.com/

volcanoes11/workshops 
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