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Παρουσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 28η AGROTICA 2020

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) έδωσε 

το παρόν στην 28η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, 
Εξοπλισμού & Εφοδίων - AGROTICA 2020, που πραγματο-
ποιήθηκε 30 Ιανουαρίου με 2 Φεβρουαρίου 2020, στη Δ.Ε.Θ. 
- HELEXPO, στο Περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίμων, μαζί με τους υπόλοιπους εποπτευόμε-
νους φορείς του Υπουργείου (Περίπτερο 2 όροφος, stand 27).  

ΗΜΕΡΙΔΕΣ
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης το Επιμελητήριο οργάνω-

σε με επιτυχία δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου, με θέμα 
«Καινοτομία και ψηφιακή γεωργία στην αγροτική παραγω-
γή» και η δεύτερη το Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου, σε συνδι-
οργάνωση με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και θέμα «AGRO 2: 
Νέα Εποχή».

Καινοτομία και ψηφιακή γεωργία στην αγροτική 
παραγωγή

Την ημερίδα χαιρέτισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

κ. Σπυρίδων Μάμαλης και ο 
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτι-
κής Οικονομίας της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
κ. Σωτήριος Μπάτος. 

Οι εργασίες της ημερίδας 
ξεκίνησαν με την άποψη της 
πολιτικής για την καινοτομία 
και τη ψηφιακή γεωργία στην 
αγροτική παραγωγή και ομι-
λητές τον Υφυπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, 
τον πρ. Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
Βουλευτή Ευβοίας του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, κ. Ευάγγελο Αποστόλου, 
τον Υπεύθυνο Κοινοβουλευ-
τικού Τομέα Αγροτικής Ανά-
πτυξης του ΚΙΝΑΛ και Βουλευτή Χαλκιδικής, κ. Απόστολο 
Πάνα και τον Εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Γεωπόνο, κ. Γεώργιο 
Παπαχρήστο.

Πολύπλευρη ήταν η συμμετοχή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην 28η AGROTICA 
2020 που πραγματοποιήθηκε 30 Ιανουαρίου με 2 Φεβρουαρίου στον εκθεσιακό χώρο 

της Δ.Ε.Θ. – HELEXPO

mailto:pub_relations@geotee.gr
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Ακολούθησε η άποψη της αγοράς με ομιλητές τον 
Πρόεδρο της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Παύλο Σατολιά, τον Α΄ 
Εκτελεστικό Αντιπρόσωπο του Δ.Σ. του ΣΕΠΕ, κ. Σπύρο 
Παμπουκίδη τον Προέδρο του ΣΕΚΕΕ κ. Παντελή Αγγελί-
δη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, κ. 
Παναγιώτη Χατζηνικολάου και τον Καθηγητή του ΑΠΘ κ. 
Γεώργιο Ζαλίδη.

Τελευταία ενότητα ήταν η άποψη της εφαρμογής με 
ομιλητές τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, κ. Νικόλαο Στουπή, τον Γ. Γραμματέα της 
ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Θωμά Κουτσουπιά και τον Πρόεδρο του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Γρηγόριο Βάρρα. Την εκδήλωσε έκλεισε ο Γ. 
Γραμματέας του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, κ. Μενέλαος Γαρ-
δικιώτης.

Η ημερίδα μεταδόθηκε ζωντανά και μπορείτε να την 
παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένη ΕΔΩ.

AGRO 2: Νέα Εποχή
Η δεύτερη εκδήλωση του Επιμελητηρίου πραγματοποι-

ήθηκε το Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου σε συνδιοργάνωση με 
τον ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ και θέμα «AGRO 2: Νέα Εποχή». 

Την ημερίδα χαιρέτισαν 
ο Γενικός Γραμματέας Αγρο-
τικής Πολιτικής και Διαχεί-
ρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. 
Κωνσταντίνος Μπαγινέτας, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτι-
κής Οικονομίας της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
κ. Σωτήριος Μπάτος, ο Πρό-
εδρος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ, κ. Σέρκος Χαροτουνιάν, 
ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. 
Σπυρίδων Μάμαλης, ο Πρό-
εδρος της Δ.Ο.Β., κ. Βασίλει-
ος Μάρκου και ο πρ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Βουλευτής Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Σταύρος Αραχωβίτης.  
Η ημερίδα μεταδόθηκε ζωντανά και μπορείτε να την παρα-
κολουθήσετε μαγνητοσκοπημένη ΕΔΩ (Μέρος 1ο) και ΕΔΩ 
(Μέρος 2ο). 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Το βράδυ της πρώτης ημέρας της έκθεσης, την Πέμπτη, 

30 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η τελετή των εγκαινί-
ων στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός», με την παρου-
σία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. 
Μαυρουδή Βορίδη. Στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν 
ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητη-
ρίου, κ. Σπυρίδων Μάμαλης, ο ταμίας κ. Βασίλειος Δελη-
σταμάτης και τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Ρήγας Γιοβανόπουλος, 
Διονύσιος Γκούτης και Αντώνιος Κουτελιδάκης. 

Το Επιμελητήριο κατά τη 
διάρκεια της έκθεσης είχε 
συμμετοχή σε μια σειρά εκ-
δηλώσεων. Συγκεκριμένα, 
ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
συμμετείχε και απεύθυνε 
χαιρετισμό την Πέμπτη 30 
Ιανουαρίου στην ημερίδα του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα «Η 
μετάβαση προς μια ανθεκτι-
κή στην κλιματική αλλαγή 
γεωργία», την Παρασκευή 31 
Ιανουαρίου στην ημερίδα του 
Υπ.Α.Α.Τ με τον ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ με θέμα «Πιστοποί-
ηση Αγροτικών Προϊόντων 
της Μακεδονίας ως ΠΟΠ-ΠΓΕ: Ευκαιρίες και Προοπτικές», 
το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
AGROTICA που διοργάνωσε η ΔΕΘ με το Τμήμα Γεωπονίας 
του ΑΠΘ με θέμα «Κλιματική αλλαγή και Γεωργία», καθώς 
και στην εκδήλωση της ΕΥΔ ΠΑΑ με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
με θέμα «Στρατηγικές Συνεργασίες για την Ελληνική Γα-

https://www.youtube.com/watch?v=Uffv1-gxDVE
https://www.youtube.com/watch?v=2AkO538dl8w
https://www.youtube.com/watch?v=__SwTEDnR7Y
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στρονομία», ενώ παραβρέθηκε και στην εκδήλωση του εθνι-
κού αγροτικού δικτύου με  θέμα «ΚΑΠ 2021-2027». Τέλος, 
συμμετείχε με χαιρετισμό στην εκδήλωση του τμήματος Γε-
ωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με θέμα 
«Καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις στον πρωτογενή τομέα 
της οικονομίας», καθώς και στην ημερίδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ με θέμα «Κατάρτιση νέων αγροτών».      

Παράλληλα, παρών στην 28η AGROTICA 2020 έδωσαν 
και δύο Παραρτήματα του Επιμελητηρίου. Το Παράρτημα 
Δυτικής Μακεδονίας με ημερίδα που είχε ως θέμα «Εκτροφή 
τοπικών φυλών προβάτων ως εναλλακτική πρόταση για την 
αγροτική ανάπτυξη: Η περίπτωση της εκτροφής του προβάτου 
Φλώρινας» και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Ιανου-
αρίου, και το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας με ημερίδα 
που είχε ως θέμα «Αγροδασικά Συστήματα: Μια καινοτομία 
για αειφορική γεωργική παραγωγή» και πραγματοποιήθηκε 
την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου. 

Ανακοίνωση για τη μεθόδευση της αναγνώρισης των 
τίτλων σπουδών κολεγίων ως τίτλων σπουδών Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης

Την πλήρη αντίθεσή του εξέφρασε το Γεωτεχνικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδας με τη δρομολογούμενη υποβάθμιση των 
απαιτούμενων προσόντων των εκπαιδευτικών μέσω της 
ψήφισης των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν. 4653/2020, 
αλλά και με την εφαρμογή, χωρίς την τήρηση οποιωνδήπο-
τε ακαδημαϊκών προϋποθέσεων ή κανόνων, της διαδικασί-
ας αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας αλλοδαπών 
τίτλων σπουδών. Μια διαδικασία που έχει «εφευρεθεί» για 
την αναγνώριση των πτυχίων που χορηγούν τα ελληνικά 
κολέγια μέσω ξένων πανεπιστημίων. 

Η εν λόγω διαδικασία συντελείται με έναν απλό διοικη-
τικό και αυτοματοποιημένο έλεγχο των τίτλων σπουδών, σε 
όλους τους επιστημονικούς φορείς και ολοκληρώνεται με την 
έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου του Αυτοτε-
λούς Τμήματος της Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας 
(Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου τόνισε 
πως οποιαδήποτε «έκπτωση» στα ακαδημαϊκά προσόντα όσων 
επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου, αποτελεί 
συνειδητή επιλογή υποβάθμισης των πτυχίων που απονέμουν 
τα Ελληνικά Γεωτεχνικά Πανεπιστήμια και δήλωσε πως θα 
χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο για την προάσπιση του 
δημόσιου συμφέροντος, αλλά και για την προάσπιση των επι-
στημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη 
σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Παρέμβαση για την προσμέτρηση του Integrated 
Master των Γεωπόνων, παλαιών αποφοίτων, στους 
διαγωνισμούς πρόσληψης εκπαιδευτικών

Έπειτα από διάφορα ζητήματα που προέκυψαν στους 

διαγωνισμούς πρόσληψης εκπαιδευτικών με την προσμέ-
τρηση του Integrated Master των Γεωπόνων, αποφοίτων 
Τμημάτων / Σχολών που έχουν μετονομαστεί, το Γεωτε-
χνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με επιστολή του προς την 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Σ. Ζαχαράκη, 
υπογράμμισε πως οποιαδήποτε διαφοροποίηση με βάση το 
έτος απονομής πτυχίων των Γεωπονικών Τμημάτων είναι 
νομικά και ακαδημαϊκά αστήρικτη και τονίζει την ανάγκη 
για διασφάλιση της δίκαιης, ισότιμης και ενιαίας αντιμετώ-
πισης όλων των Γεωπόνων εκπαιδευτικών στους συγκε-
κριμένους διαγωνισμούς. Αναλυτικά, τη σχετική επιστολή 
του Επιμελητηρίου μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

Παρέμβαση για το εκπαιδευτικό υλικό των υποψήφι-
ων Γεωργικών Συμβούλων

Με έγγραφη παρέμβασή του προς τον Υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας επισήμανε ότι το εκπαιδευτικό υλικό που αναρτή-
θηκε για την εκπαίδευση και πιστοποίηση των Γεωργικών 
Συμβούλων είναι ακατάλληλο, πρόχειρο και ανεπαρκές. 
Στη σχετική επιστολή του το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τόνισε ότι για το 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό δεν υπήρξε καμία αξι-
ολόγηση αλλά ούτε και συνεργασία με την Επιτροπή που 
έχει συστήσει το Υπουργείο ειδικά για το εκπαιδευτικό υλι-
κό του Εθνικού Συστήματος Γεωργικών Συμβουλών. Τέλος, 
υπογράμμισε την αναγκαιότητα τροποποίησης – συμπλή-
ρωσης του υλικού με σκοπό να καλύπτει όλο το κανονι-
στικό πλαίσιο που θα κληθούν να εφαρμόσουν οι πιστο-
ποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι. Αναλυτικά, τη σχετική 
επιστολή του Επιμελητηρίου μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ. Με 
δεύτερη επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, το Επιμελητήριο επανήλθε στο θέμα 
ζητώντας την άμεση συμπλήρωση του εν λόγω εκπαιδευτι-
κού υλικού. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου για τον 
Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί των διατάξεων του 
Σχεδίου Νόμου «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσε-
ων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, Αναδιάρθρωση του ΓΓΠΠ, 
Αναβάθμιση Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας, Αναδιορ-
γάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις» 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το Επιμελητήριο 
κατέθεσε στον αρμόδιο Υπουργό τις παρατηρήσεις του και 
τις προτάσεις του. Μεταξύ άλλων επεσήμανε την απουσία 
της ειδικότητας του Γεωλόγου από τη στελέχωση της Μονά-
δας Επιστημονικής Υποστήριξης του Εθνικού Συντονιστικού 
Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, καθώς και 
του εκπροσώπου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Αναλυτικά, τις από-
ψεις του Επιμελητηρίου επί του Σχεδίου Νόμου μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ.

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23181&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23219&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23217&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23243&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23156&TabID=2


 4 . Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020

Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Παραρτήματα
 Τεύχος 39

Προτάσεις για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευ-
μένων Περιοχών

Τις προτάσεις του για τη θεσμική ενίσχυση και τη βελ-
τίωση της λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστα-
τευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) κατέθεσε εγγράφως το ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. 
Χατζηδάκη με αφορμή την ανακοίνωσή του για την αλ-
λαγή του νομικού πλαισίου των ΦΔΠΠ. Μεταξύ άλλων το 
Επιμελητήριο πρότεινε, οι ΦΔΠΠ να συνεχίσουν να υπά-
γονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσες 
όμως από τις αρμοδιότητές τους είναι κοινές με αυτές των 
Δασικών Υπηρεσιών, να μεταφερθούν στις Δασικές Υπηρε-
σίες. Επιπλέον, πρότεινε να δρομολογηθεί η ενίσχυση των 
Φορέων με νέο επιστημονικό – γεωτεχνικό προσωπικό, κα-
θώς και να υπάρξει μέριμνα για το ήδη υπάρχον. Αναλυτι-
κά, τις προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

Αίτημα ενημέρωσης για το Σχέδιο Αναγέννησης του 
Υμηττού

Ενημέρωση επί του σχεδίου παρεμβάσεων στον ορεινό 
όγκο του Υμηττού με τίτλο «Σχέδιο Αναγέννησης του Υμηττού», 
ζήτησε εγγράφως το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από τον Υπουργό Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, κ. Κ. Χατζηδάκη και τον Δήμαρχο Ελληνι-
κού – Αργυρούπολης και  Πρόεδρο του Συνδέσμου Προστασίας 
και Ανάδειξης Υμηττού, κ. Γιάννη Κωνσταντάτο. Αναλυτικά, τη 
σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

Αίτημα παράτασης προθεσμιών για τα Σχέδια Βελτίωσης
Το Επιμελητήριο ζήτησε την παράταση των προθεσμιών 

για την υποβολή ενστάσεων – ενδικοφανών προσφυγών 
για τα Σχέδια Βελτίωσης με επιστολή του προς τον Γενικό 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτι-
κών Πόρων του Υπ.Α.Α.Τ.. Τη σχετική επιστολή μπορείτε 
να τη δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποίησε το Παράρτημα 

Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ημερίδα με θέμα 
«Αγροδασικά Συστήματα: Μια καινοτομία για αειφορική 
γεωργική παραγωγή» την Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου στη 
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 28ης AGROTICA 2020, σε 
συνεργασία με το Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο. Το σχετικό 
Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Με μεγάλη επιτυχία και με την παρουσία πλήθος γεω-

τεχνικών, εκπροσώπων φορέων και πολιτών,  πραγμα-
τοποιήθηκε το Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2020, η εκδή-
λωση κοπής πίτας του Παραρτήματος Πελοποννήσου 
& Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στην Πάτρα. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τιμητικές δι-
ακρίσεις σε αξιόλογους γεωτεχνικούς – μέλη του Παραρ-
τήματος, για το επιστημονικό τους έργο και τη γενικότε-
ρη δράση τους στο γεωτεχνικό γίγνεσθαι. Για περισσό-
τερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο 
Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

• Το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελ-

λάδας κυκλοφόρησε το 7ο τεύχος της Ενημέρωσης Δρα-
στηριοτήτων του, το οποίο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Τη μελέτη για την ομαλή κοινωνικό – οικονομική μετά-

βαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη μεταλιγνι-
τική περίοδο παρουσίασε σε εκδήλωσή του του Παράρτημα 
Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Τη μελέτη μπορείτε να 
τη δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του 
Επιμελητηρίου ζήτησε την παράταση της Δράσης 11.1.1 
«Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και 
μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» του Π.Α.Α. 2014-2020. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το έγγραφο ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Την ανακατανομή της δημόσιας δαπάνης για το Μέτρο 

4.1.1. του Π.Α.Α. 2014-2020, τόσο στην Περιφέρεια Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης όσο και στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, ζήτησε εγγράφως το Παράρτημα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εγγραφή νέων μελών μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23254&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23218&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23250&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23214&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23216&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23154&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23158&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23233&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22816&TabID=2
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Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να αποκατασταθεί 
η αδικία που υφίσταται στις δύο αυτές περιφέρειες. Το σχε-
τικό έγγραφο του Παραρτήματος μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ. 
Το Παράρτημα, είχε ξαναναφερθεί στο εν λόγω ζήτημα 
με προηγούμενο έγγραφό του, ζητώντας την αύξηση των 
πιστώσεων που είχε προβλεφθεί για το Μέτρο 4.1.1 του 
Π.Α.Α. 2014-2020 στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονί-
ας Θράκης. Το σχετικό έγγραφο μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
Για το θέμα της αύξησης των κονδυλίων για τα Σχέδια 

Βελτίωσης έχει στείλει επιστολή προς την πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
το Παράρτημα Θράκης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Τη σχετική επιστολή 
μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Με επιστολή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων, το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επι-

σήμανε την ταλαιπωρία και την οικονομική επίπτωση που 
υφίστανται οι αιγοπροβατοτρόφοι της περιοχής στο πλαί-
σιο της εφαρμογής του προγράμματος ελέγχου και εκρί-
ζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων 
(4888/13087327/12/2012). Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός το-

μέας των νησιών του Αιγαίου, αναδείχθηκαν έπειτα από 
τη συνάντηση της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήμα-
τος Αιγαίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με εκπροσώπους της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων και εκπρόσωπους όλων των παραγωγικών τάξεων 
και φορέων της περιοχής, ενώ επιτεύχθηκε η αύξηση των 
κονδυλίων που κατανεμήθηκαν στο Βόρειο Αιγαίο για το 
Μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης έπειτα από την πίεση του 
επενδυτικού ενδιαφέροντος αλλά και του Επιμελητηρίου. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό 
Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Γ.Γ.Α.Π. & Δ.Κ.Π. 312/22-01-2020: 9η Τροποποίηση της

υπ΄ αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλω-
σης 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 194/Β/30-01-2020.

• Υ.Α. 1745/09-01-2020: Τροποποίηση της 139383/21-
12-2018 υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) Προκήρυξη
καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα»
του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016», ΦΕΚ 14/Β/13-
01-2020.

• Υ.Α. 1746/09-01-2020: Τροποποίηση της 69395/1-7-
2019 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώ-
τος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών
και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου
4399/2016», ΦΕΚ 14/Β/13-01-2020.

• Κ.Υ.Α. 13/326/02-01-2020: Τροποποίηση της
2453/235850/20-09-2019 απόφασης (Β 3673) «Καθο-
ρισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή
του Καν. (ΕΕ) 2018/273 και του Καν. (ΕΕ) 2018/274

όσον αφορά τις δηλώσεις παραγωγής, επεξεργασίας, 
εμπορίας και αποθεμάτων στον αμπελοοινικό τομέα», 
ΦΕΚ 7/Β/09-01-2020.

• Κ.Υ.Α. 243/14-01-2020: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτει-
νή Αραμπατζή, ΦΕΚ 36/Β/17-01-2020.

• Υ.Α. 22/7524/10-01-2020: Τροποποίηση και συμπλήρω-
ση της 32/15688/25-1-2019 (ΦΕΚ Β 320/Β/08.02.2019)
Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός διαδικασι-
ών απασχόλησης στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης
1.1.1 «Δράσεις Κατάρτισης  και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις» του Μέτρου Μ01 («Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων
και Ενημέρωσης»), του ΠΑΑ 2014-2020, για τους δικαι-
ούχους του Υπομέτρου 6.1 των οποίων οι πράξεις έχουν
ενταχθεί και θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο πλαί-
σιο του ΠΑΑ 2014-2020 και για τους δικαιούχους του
Υπομέτρου 6.3 των οποίων οι Πράξεις θα ενταχθούν στο
πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020», ΦΕΚ 28/Β/16-01-2020.

• Το WWF εξέδωσε την ετήσια έκθεση 2019, για την
εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας στην Ελλά-
δα, την οποία μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2020/209 της Επιτροπής της

14ης Φεβρουαρίου 2020 για ορισμένα μέτρα προστασίας
σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ελ-

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23194&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23163&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23157&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23239&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23169&TabID=3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8aTfRily6hNJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudni7Fp5ttsLhbIvVgJBwnJcar5Bk3WRwtcq3ggw2ci9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XHaH_MviECXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKTGQxSjyMDLPzueuc_Ho3A_eriGaTKJCtbCmww7qjVU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XHaH_MviECXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKTGQxSjyMDLPzueuc_Ho3A_eriGaTKJCtbCmww7qjVU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8XHaH_MviECXtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKTGQxSjyMDLPzueuc_Ho3A_eriGaTKJCtbCmww7qjVU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8T7KNQkTydCTtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijIN0QNQadOjynNg6fMh1sVgRYVOsmVjeY--VQsCfPVVq
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8cKmIes7jI47tIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJHrA_wbe7csseShv0CxUgLYI5dJlhlsk5CjcsHZKFVV
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23199&TabID=4
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ΕΥΡΩΠΗ

• Στις 19 Φεβρουαρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απο-
κάλυψε τη στρατηγική της για να καταστήσει τον ψηφι-
ακό μετασχηματισμό επωφελή για όλους. Οι προτάσεις
της για τη δημιουργία μίας ενιαίας αγοράς δεδομένων
και για τη διασφάλιση της ανθρωποκεντρικής ανάπτυ-
ξης της τεχνητής νοημοσύνης είναι τα πρώτα βήματα
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την
επίτευξη της πράσινης μετάβασης. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Στις 17 Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοί-
νωσε επένδυση ύψους 101,2 εκατομμυρίων ευρώ για
τα πιο πρόσφατα έργα στο πλαίσιο του προγράμματος
LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Η
χρηματοδότηση θα στηρίξει 10 έργα μεγάλης κλίμακας
για το περιβάλλον και το κλίμα σε εννέα κράτη μέλη που
θα βοηθήσουν την Ευρώπη να μεταβεί σε μια βιώσιμη
οικονομία και στην κλιματική ουδετερότητα. Για περισ-
σότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Δέσμη παραβάσεων Φεβρουαρίου. Δείτε τις κυριότερες
αποφάσεις  ΕΔΩ.

• Στις 5 Φεβρουαρίου 2020 κατά τη συνάντηση της Επι-
τροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου,
οι πρέσβεις των κρατών μελών στην ΕΕ επιβεβαίωσαν
την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη με το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με
πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για το πόσιμο νερό.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες επικαιροποιούνται τα
πρότυπα ποιότητας που πρέπει να πληροί το πόσιμο
νερό. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Στις 20 Ιανουαρίου 2020 οι Υπουργοί Εξωτερικών της
ΕΕ συζήτησαν για τη διπλωματία στον τομέα του κλί-

ματος και επανέλαβαν την κομβική πολιτική σημασία 
που έχει η κλιματική δράση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Μετά τη συζήτηση, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσμα-
τα για τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος. Πράγμα 
που κατέστη σαφές ότι το κλίμα θα αποτελέσει κατά το 
2020 μία από τις προτεραιότητες της εξωτερικής πολι-
τικής της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Στις 22 Ιανουαρίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πα-
ρουσίασε τις ιδέες της για την προετοιμασία της Διάσκε-
ψης για το Μέλλον της Ευρώπης, η οποία αναμένεται να 
ξεκινήσει την Ημέρα της Ευρώπης, 9 Μαΐου 2020 και  
θα διαρκέσει δύο χρόνια. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε ΕΔΩ. 

• Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να καταστεί η πρώ-
τη κλιματικά ουδέτερη περιοχή σε παγκόσμιο επίπεδο 
έως το 2050. Στις 14 Ιανουαρίου 2020 παρουσιάστηκε 
το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμ-
φωνίας, «Βιώσιμη Ευρώπη», το οποίο θα κινητοποιήσει 
δημόσιες επενδύσεις και θα βοηθήσει να αποδεσμευ-
τούν ιδιωτικά κεφάλαια μέσω των χρηματοδοτικών μέ-
σων της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκπρο-
σώπησε την Ελλάδα στο Παγκόσμιο Συνέδριο Τροφίμων 
και Γεωργίας με θέμα «Τροφή για όλους. Εμπόριο για 
ασφαλή, ποικίλη και βιώσιμη διατροφή» που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Βερολίνο από 16 έως 18 Ιανουαρίου 
2020 στο πλαίσιο του οποίου διεξήχθη και η 12η Σύνο-
δος Υπουργών Γεωργίας και κατάφερε να αναδείξει σε 
διεθνές επίπεδο το ζήτημα της απάτης στα τρόφιμα. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό 
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ.

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

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

λάδα, ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/209 (EEL 043/17.02.2020)
• Κανονισμός (ΕΕ) 2020/123 του Συμβουλίου της 27ης Ια-

νουαρίου 2020 σχετικά με τον καθορισμό για το 2020 
για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμά-
των ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά 
ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη, σε ορισμέ-
να μη ενωσιακά ύδατα, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/123 
(EEL 025/30.01.2020).

• Απόφαση (ΕΕ) 2020/28 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με
την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελ-
λάδα, ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/28 (EEL 015/15.01.2020).

• Γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΟΚΕ
(C014/15-01-2020).

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_251
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_20_202
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/02/05/safe-and-clean-drinking-water-council-approves-provisional-deal-which-updates-quality-standards/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/01/20/climate-diplomacy-council-renews-the-eu-s-commitment-to-place-climate-action-at-the-centre-of-external-policy/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_89
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_17
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/9468-dt190120
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20025
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20025
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22302&TabID=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0209&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0123&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0123&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0028&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:014:FULL&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:014:FULL&from=EL
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Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλε-
κτρονικών συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ

• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..

• Ο Υπουργός Τουρισμού έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού, ρυθμίσεις
αναπτυξιακού χαρακτήρα, ρυθμίσεις για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων, σήμα πιστοποίη-
σης glamping και λοιπές διατάξεις» μέχρι τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Ο ΕΛ.Γ.Α. ανακοίνωσε την άμεση πρόσληψη προσωπικού του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με τη διαδικασία του άρθρου 20 
του Ν. 2190/1994 για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών. Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Πέμπτη, 27 
Φεβρουαρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, κα-
λεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Παραγωγή, Πιστοποίηση και Διακίνηση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού» για το εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 μέχρι την Τρίτη, 3 Μαρτίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοε-
πιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλούν 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για την παρακολούθηση του Προγράμματος Κατάρτισης εξ αποστάσεως 
(e-learning) με τίτλο «Μικροβιολογία του Νερού» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 μέχρι το 
Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

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.).

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

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

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://www.opengov.gr/tourism/?p=1886
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23251&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23210&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23253&TabID=4
https://www.geotee.gr/geo/stats2018/main2018.htm
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20935
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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην ΠΟΣΕΓ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (Π.Ο.Σ.Ε.Γ.) που προ-
ήλθε από τις εκλογές της 19Ης Ιανουαρίου 2020, συγκροτή-
θηκε σε σώμα ως εξής:
• Πρόεδρος: Ιακωβάκης Ευθύμιος
• Αντιπρόεδρος: Καρακώστας Δημήτριος
• Γ. Γραμματέας: Παπανικολάου Γεώργιος
• Ταμίας: Θεόδωρος Κατσής
• Μέλος: Γρηγοράτος Ιωάννης
• Μέλος: Διαμαντής Χαράλαμπος
• Μέλος: Μπεντικούγιας Χρήστος
• Μέλος: Μπινιάρης Αναστάσιος
• Μέλος: Ποντίκης Θεόδωρος

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΣΕΓΜ
Στις 8 Ιανουαρίου 2020 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών 
– Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), το οποίο αναδείχθηκε από
τις εκλογές της 18ης Δεκεμβρίου 2019. Η σύνθεση του νέου 
Δ.Σ. έχει ως εξής:
• Πρόεδρος: Τονιόλος Παναγής
• Α΄ Αντιπρόεδρος: Παπαγρηγορίου Σπύρος
• Β΄ Αντιπρόεδρος: Καλλιδρομίτου Δέσποινα
• Γενικός Γραμματέας: Ελευθέριος Διγώνης
• Αν. Γενικός Γραμματέας: Δεληγιαννίδης Θεόδωρος
• Επιμελήτρια Οικονομικών: Ξανθοπούλου Ιωάννα
• Μέλη: Λαδόπουλος Ιωάννης 

Ντούλης Γεώργιος 
Χατζής Κωνσταντίνος 

• Αν. Μέλη:  Γαλερίδης Κωνσταντίνος
Τσομπανίδης Χρήστος 

ΦΟΡΕΙΣ

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικής συναλλα-
γής για την πληρωμή της συνδρομής στο Επι-
μελητήριο και της εισφοράς 2% για τις μελέτες 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

Προνομιακή τιμή στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη 
δυνατότητα συνδρομητικής πρόσβασης στην 
ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Ύπαιθρος 
Χώρα» (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

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

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

λεια  και ευελιξία (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
• Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεω-

τεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

Φορείς

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22733&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22671&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
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Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

27-28
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

2020

6ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ «ΕΛΛΑΔΑ 2020- ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ-
ΤΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων & 
ISWA

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

3 
ΜΑΡΤΙΟΥ 

2020

ΕΚΔΗΛΩΣΗ « ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑ-
ΓΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλά-
δος, Ακαδημία Αθηνών

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Σίνα 31) 

5-6
ΜΑΡΤΙΟΥ

2020

3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙ-
ΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

(HELLENIC DISASTER RISK REDUCTION FORUM)
 «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»
ΑΘΗΝΑ

ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστρο-
φών και Κρίσεων», Τμήμα Γεωλογίας και Περιβάλλοντος, 

ΕΚΠΑ
Πολιτιστικό Κέντρο «Κωστής Παλαμάς», ΕΚΠΑ

Web: https://edcm.edu.gr/en/hdrrf/2020

16- 18
ΜΑΡΤΙΟΥ

2020

RSCy2020 «EIGHTH INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON REMOTE SENSING AND GEOINFORMATION OF 

ENVIRONMENT»
ΚΥΠΡΟΣ

Aliathon Holiday Village (Πάφος)
Web: http://www.cyprusremotesensing.com/rscy2020/  

19 
ΜΑΡΤΙΟΥ

2020

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
Αίθουσα Τελετών Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

Τηλ.: 2310 461171,2,3 (εσωτ.218)

23-27
 ΜΑΡΤΙΟΥ

2020

INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE 
MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION 

«SAFEGUARDING MEDITERRANEAN PLANT HEALTH»
ΛΕΜΕΣΟΣ 

Cyprus University of Technology , Mediterranean 
Phytopathological Union 

Λεμεσός Κύπρου
Web: http://cyprusconferences.org/mpu2020/ 

29 
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

2020

ΗΜΕΡΙΔΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΑΘΗΝΑ

ΕΓΕ, Τμήμα Γεωγραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, 
Τμήμα Γεωλογίας ΕΚΠΑ

Αίθουσα Τελετών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
Web: https://geomorphologyhelle.wixsite.com/

geomorphology/imerida  

6 
ΜΑΪΟΥ 
2020

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟ-
ΡΙΣΜΟ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ 

ΠΗΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας, Σύλλογος Ελλήνων 
Γεωλόγων, Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 

Αποχέτευσης, ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ΕΑΓΜΕ, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.
ΚΕΔΕΑ Α.Π.Θ. 

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 

28-29
ΜΑΪΟΥ
2020

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΙΑΣ / ΕΛΑΙΟΚΟ-
ΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

– ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Perrotis College – Κέντρο Ελιάς Krinos
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Θεσσαλονίκη

Web: https://www.medevents.gr/congress/olive2020#/
content-top

15- 17 
ΙΟΥΛΙΟΥ 

2020

INTERNATIONAL CONFERENCE «WATER EFFICIENCY 
& CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE»

ΧΑΝΙΑ

IOSV, SWRI, H.A.O. «DEMETER»
Χανιά Κρήτης

Web: https://acw-conference.com, 
Email: secretariatacw@gmail.com 

https://conference2020.eedsa.gr/
https://edcm.edu.gr/en/hdrrf/2020
http://www.cyprusremotesensing.com/rscy2020/
http://cyprusconferences.org/mpu2020/
https://geomorphologyhelle.wixsite.com/geomorphology/imerida
https://geomorphologyhelle.wixsite.com/geomorphology/imerida
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/workshops
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/workshops
https://www.medevents.gr/congress/olive2020#/content-top
https://www.medevents.gr/congress/olive2020#/content-top
https://acw-conference.com
mailto:secretariatacw@gmail.com

