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Παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το μάθημα «Γεωλογία
 και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» των Γενικών Λυκείων

Κατάρτιση και Πιστοποίηση ικανοτήτων και δεξιο-
τήτων εργαζομένων στον κλάδο Διαχείρισης Αγρο-
τικών Αποβλήτων και στην Υγιεινή, Ασφάλεια και 
Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Και-
νοτομία 2014-2020» ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής 
αιτήσεων συμμετοχής στο έργο «Κατάρτιση και Πιστοποί-
ηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλά-
δο Διαχείρισης Αγροτικών Αποβλήτων και στην Υγιεινή, 
Ασφάλεια και Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων», ως δικαιούχος 
υλοποίησής του. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
λήγει στις 15 Ιουλίου 2020. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης και την αίτη-
ση συμμετοχής μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση  
του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Νέα παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για την 
προσμέτρηση του Integrated Master
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με αφορμή την ανα-
κοίνωση των οριστικών πινάκων της προκήρυξης 3ΕΑ/2019 
από το Α.Σ.Ε.Π., εξέφρασε έντονα τη διαμαρτυρία του για την 
ολιγωρία ή/και την απροθυμία του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων να δώσει άμεση και δίκαιη λύση στο σοβαρό 
ζήτημα που αφορά την προσμέτρηση ως integrated master 
το πτυχίο πολλών Γεωπόνων οι οποίοι είναι απόφοιτοι Γε-
ωπονικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων Σχολών που έχουν 
μετονομαστεί. Στην επιστολή του, το Επιμελητήριο ζητά από 
το Υ.ΠΑΙ.Θ. να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
προκειμένου αφενός να διορθωθούν άμεσα οι αδικίες που 
συντελέστηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξη 3ΕΑ/2019 και 
αφετέρου να αποφευχθούν παρόμοιες αδικίες στο πλαίσιο 
της προκήρυξης 2ΓΕ/2019. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του εγγράφως προς την Υφυπουργό του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Σοφία Ζαχαράκη, για την αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη κατάργηση του 
μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» από το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 
και ζήτησε την άμεση τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και την ένταξη του μαθήματος στα προγράμματα 
σπουδών γενικής παιδείας του Λυκείου, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η διασφάλιση της συνεχούς και πολύπλευρης πε-
ριβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών αποτελεί αδήριτη ανάγκη για κάθε σύγχρονη κοινωνία. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
•	 Γ.Γ.Α.Π.&Δ.Κ.Π. 3056/19-06-2020: 2η τροποποίηση της 

υπ’ αριθμ. 8499/3.8.2017 Εγκυκλίου προδιαγραφών 
Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής (ΕΣΕ) στο πλαίσιο της δρά-
σης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγ-
χυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέ-

τρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
(ΠΑΑ) 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ.

•	 Κ.Υ.Α. 2723/09-06-2020: 4n Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 
8585/10-10-2016 (Β 3322) απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Λεπτο-
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Εγγραφή νέων μελών μέσα από τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

Συμπλήρωση στοιχείων Εξειδίκευσης – Ειδι-
κότητας στο Μητρώο Απασχόλησης ΓΕΩΤΕ-
ΧΝΙΚΩΝ που τηρεί το Επιμελητήριο 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

μέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση 
Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020», ΦΕΚ 2415/Β/18-
06-2020.

•	 Κ.Υ.Α 1102/154398/11-06-2020: Τροποποίηση της υπ΄ 
αρ. 4270/139407/28-12-2017 απόφασης του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων 
για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 347), 
(ΕΕ) 2017/891 της Επιτροπής (L 138) και (ΕΕ) 2017/892 
της Επιτροπής (L 138), σχετικά με τα κριτήρια αναγνώ-
ρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των Οπωρο-
κηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επι-
χειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευ-
τικών» (Β 5) ΦΕΚ 2403/Β/18-06-2020.

•	 Κ.ΥΑ. 189/133432/25-05-2020: Καθορισμός του ακρι-
βούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής 
της δράσης 1.3  «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο 
πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής 
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα 
έτη 2020, 2021 και 2022, ΦΕΚ 2294/Β/15-06-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 1458/143681/02-06-2020: Συμπληρωματικά μέ-
τρα σε εφαρμογή του τμήματος Ι του τίτλου ΙΙ και του 
τίτλου ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ. 17620/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
Κανονισμού (ΕΚ) υπ΄ αρ. 125/2000 της Επιτροπής σχετι-
κά με την επισήμανση του βόειου κρέατος και των προϊό-
ντων με βάση το βόειο κρέας, ΦΕΚ 2244/Β/11-06-2020.

•	 Κ.ΥΑ. 190/133439/25-05-2020: Καθορισμός του ακρι-
βούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής 
της δράσης 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα» στο πλαίσιο του 
προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορί-
ας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, ΦΕΚ 2207/Β/06-06-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 57281/04-06-2020: Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 
135912/30.12.2019 (Β 4880) Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων με τίτλο «Υλοποίηση Προγράμματος για τη στήριξη 
της επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών 

χρηματοδότησης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τρά-
πεζα Α.Ε.», ΦΕΚ 2187/Β/05-06-2020.

•	 Υ.Α. 5035/135218/26-05-2020: Τροποποίηση της υπ΄ 
αριθ. 5171/70387/16.5.2018 υπουργικής απόφασης (Β 
1935) «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 
«Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του Κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου», ΦΕΚ 2184/Β/05-06-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 56706/03-06-2020: Τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 
135912/30.12.2019 (Β 4880) Κοινής Απόφασης με τίτλο 
«Υλοποίηση Προγράμματος για τη στήριξη της επιχει-
ρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματο-
δότησης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.», 
ΦΕΚ 2143/Β/03-06-2020.

•	 Υ.Α. 901/129960/28-05-2020: Τροποποίηση της υπ΄ 
αριθ. 3189/129898/2017 απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 4739), «Καθορι-
σμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη 
για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν 
στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών 
καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και 
των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Απο-
κατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που 
έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφι-
κά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών 
δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», ΦΕΚ 2140/Β/03-06-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 737/133498/25-05-2020: Τροποποίηση της υπ΄ 
αριθ. 328609/28.09.2009 απόφασης του Υπουργού Οι-
κονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέ-
τρα για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον 
αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλακτος 
που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσιακών τυ-
ριών και γιαούρτης στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πε-
λάγους – Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου», ΦΕΚ 
2030/Β/28-05-2020.

•	 Κ.Υ.Α. 635/139272/29-05-2020: Τροποποίηση της υπ΄ 
αριθ. 562/93601/25-04-2019 (B 1641) απόφασης του 
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Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροπο-
ποίηση και αντικατάσταση της αριθ. 1847/51107/26-
04-2016 (ΦΕΚ 1275/Β/2016) υπουργικής απόφασης 
«Εφαρμογή του Μέτρου 13 - Ενισχύσεις σε περιοχές που 
χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτή-
ματα του ΠΑΑ 2014-1010»», ΦΕΚ 2120/Β/03-06-2020. 

•	 Κ.Υ.Α. 1416/139156/29-05-2020: Τροποποίηση της υπ΄ 
αριθ. 61/16616/31-01-2018 απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέ-
τρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου του κατ΄ 
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 611/2014 της Επιτρο-
πής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 615/2014 
της Επιτροπής σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη 
στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων 
ελιών» (Β 271), ΦΕΚ 2120/Β/03-06-2020.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/872 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2020 για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
όσον αφορά ένα ειδικό μέτρο για την παροχή έκτακτης 
προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γε-
ωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με 
σκοπό την αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης της 
COVID-19, EEL 204/26.06.2020.

•	 Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη διαμόρ-
φωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, C 202I 
(1-12)/16.06.2020.

•	 Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων 
των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με περισσότερες 
ευκαιρίες για νέους σε αγροτικές και απομακρυσμένες 
περιοχές, σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλ-
λοντος της Ευρώπης, C193 (3-10)/09.06.2020.

•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/772 της Επιτροπής της 11ης Ιου-
νίου 2020 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I, VII 
και VIII του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα 
εξάλειψης των μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών 
στις αίγες και τις απειλούμενες φυλές, EEL 184/12.06.2020.

•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2020/757 της Επιτροπής της 8ης Ιου-
νίου 2020 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 142/2011 όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα ορι-

σμένων ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊό-
ντων, EEL 179/09.06.2020.

•	 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/686 της Επι-
τροπής  της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για τη συμπλήρωση 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση των 
εγκαταστάσεων ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και τις 
απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας και υγείας των ζώων για 
τις μετακινήσεις ζωικού αναπαραγωγικού υλικού ορι-
σμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων στο εσωτερικό 
της Ένωσης, EEL 174 (1-63)/03.06.2020.

•	 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/687 της Επι-
τροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για τη συμπλήρωση 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες 
για την πρόληψη και τον έλεγχο ορισμένων καταγε-
γραμμένων νόσων, EEL 174 (64-139)/03.06.2020.

•	 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/688 της Επιτρο-
πής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για τη συμπλήρωση του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά απαιτήσεις υγείας των ζώων 
για τις μετακινήσεις χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση 
εντός της Ένωσης, EEL 174 (140-210)/03.06.2020.

•	 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/689 της Επι-
τροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για τη συμπλήρωση του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την 
επιτήρηση, τα προγράμματα εκρίζωσης και το καθεστώς 
απαλλαγμένου από νόσο για ορισμένες καταγεγραμμένες 
και αναδυόμενες νόσους, EEL 174 (211-340)/03.06.2020.

•	 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/691 της Επι-
τροπής της 30ής Ιανουαρίου 2020 για τη συμπλήρωση 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες 
για τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας και τους μετα-
φορείς υδρόβιων ζώων, EEL 174 (345-378)/03.06.2020.

•	 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2020/692 της Επιτρο-
πής της 30ής Ιανουαρίου 2020 για τη συμπλήρωση του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για 
την είσοδο στην Ένωση και για τις μετακινήσεις και τους 
χειρισμούς, μετά την είσοδο, των φορτίων ορισμένων 
ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων 
ζωικής προέλευσης, EEL 174 (379-520)/03.06.2020.

Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλε-
κτρονικών συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t1gGx0xF8l3NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXHvglzp5cZ7CfpiWdcKDZEnHVZ7HonxmxUK97yBnT9H
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHUdWr4xouZundtvSoClrL8t1gGx0xF8l3NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXHvglzp5cZ7CfpiWdcKDZEnHVZ7HonxmxUK97yBnT9H
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0872&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:202I:FULL&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2020:202I:FULL&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG0609(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0772&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0757&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0686&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0687&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0688&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0689&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0691&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0692&from=EL
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
https://www.geotee.gr/geo/stats2018/main2018.htm
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Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικών συναλλαγών με 
το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσω του συστήματος E-POS 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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.).

ΕΥΡΩΠΗ

•	 Στις 26 Ιουνίου 2020 το Συμβούλιο εξέδωσε Κανονισμό 
που επιτρέπει στα κράτη μέλη να καταβάλλουν έως και 
7.000 ευρώ στους γεωργούς και έως 50.000 ευρώ στις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που δραστηρι-
οποιούνται στον τομέα της μεταποίησης, της εμπορίας 
ή της ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων ή βαμβακιού, 
εκτός των αλιευτικών προϊόντων, ως έκτακτο μέτρο. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 25 Ιουνίου 2020 η Επιτροπή ενέκρινε έκθεση σχετι-
κά με την οδηγία – πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 24 Ιουνίου 2020 η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση αξιο-
λόγησης του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδο-
μένων (ΓΚΠΔ). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

•	 Στις 17 Ιουνίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έκ-
θεση σχετικά με τις επιπτώσεις της δημογραφικής αλλαγής 
στην Ευρώπη. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 17 Ιουνίου 2020, το Συμβούλιο ενέκρινε συμπερά-
σματα σχετικά με την αντιμετώπιση της κρίσης της νόσου 
COVID-19 στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. Με τα συ-
μπεράσματα αυτά καλούνται τα κράτη μέλη να εξετάσουν 
τις δυνατότητες καινοτομίας και επιτάχυνσης του ψηφιακού 
μετασχηματισμού και της περαιτέρω ανάπτυξης των ψηφι-
ακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των διδασκόντων και των 
εκπαιδευτών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον απολογισμό της 
εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ και 
δρομολογεί διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατό-
τητες για το 2021. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 11 Ιουνίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 
την Έκθεση του 2020 για τη γαλάζια οικονομία στην οποία 
παρέχεται επισκόπηση των επιδόσεων των οικονομικών το-
μέων της ΕΕ που σχετίζονται με τους ωκεανούς και το παρά-
κτιο περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

•	 Στις 8 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε το Συμβούλιο 
Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά 
τη διάρκεια του οποίου ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων της χώρας, κ. Κ. Σκρέκας, υπογράμ-
μισε την ανάγκη εξασφάλισης επαρκών κονδυλίων ώστε 

τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. να εφαρμόσουν με οικονομικά 
αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο τρόπο τις αρχές της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στον αγροτικό τομέα. 
Αντικείμενο της συνεδρίασης των Υπουργών ήταν οι φι-
λόδοξοι στόχοι που θέτει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφω-
νία, ενώ στην τηλεδιάσκεψη εκτός από τον Υφυπουργό 
του Υπ.Α.Α.Τ συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Αγρο-
τικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Κ. 
Μπαγινέτας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ. 

•	 Στις 8 Ιουνίου 2020 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπερά-
σματα σχετικά με τους στόχους αναπτυξιακής βοήθειας 
της ΕΕ για το 2020 με τη μορφή έκθεσης προς το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο. Η έκθεση αναλύει τις τάσεις όσον 
αφορά τις δεσμεύσεις και την υλοποίηση της επίσημης 
αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ, η οποία εξακολουθεί να 
διαδραματίζει καίριο ρόλο στη συνολική χρηματοδότηση 
που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για να βοηθά τις χώρες 
εταίρους να επιτύχουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Επιτροπή προκειμένου να προετοιμαστεί για την αντι-
μετώπιση των δασικών πυρκαγιών ενόψει του καλοκαι-
ριού εξοπλίζει τον στόλο του rescEU με νέα αεροσκάφη. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 26 Μαΐου 2020 το Συμβούλιο ενέκρινε με γραπτή 
διαδικασία συμπεράσματα για περισσότερες ευκαιρίες για 
νέους σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Στα 
συμπεράσματα καλούνται τα κράτη μέλη να προωθήσουν 
προσεγγίσεις που αποσκοπούν στη μείωση των ανισο-
τήτων μεταξύ αστικών και απομακρυσμένων/αγροτικών 
περιοχών και να αναπτύξουν διατομεακά προγράμματα 
που θα αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και την προοπτι-
κή των νέων σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. 
Επιπλέον, τα συμπεράσματα προωθούν την επιχειρηματι-
κότητα, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρη-
ματικότητας, καθώς και τις διάφορές ευκαιρίες απασχό-
λησης στις γεωργικές και άλλες οικονομικές δραστηριό-
τητες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/06/24/increased-support-for-eu-farmers-affected-by-the-covid-19-crisis-council-adopts-exceptional-measures/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1160
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1163
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1056
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/06/17/countering-the-covid-19-crisis-in-education-and-training-council-adopts-conclusions/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1072
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_986
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/9914-dt100620
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/06/08/council-approves-eu-development-aid-targets-for-2020-in-a-report-to-the-european-council/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1005
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/05/26/raising-opportunities-for-young-people-in-rural-and-remote-areas-the-council-adopts-conclusions/
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ελλάδα
•	 Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια 

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

•	 Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων έθεσε σε δη-
μόσια διαβούλευση το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
2021-2025 μέχρι την Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

•	 Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δη-
μόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το «Εθνικό Πρόγραμμα 
Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΠΕΑΡ)» μέχρι την 
Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020. Για περισσότερες πληροφορί-
ες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Διεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβού-
λευση την Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατο-
καλλιεργειών στον Αμβρακικό Κόλπο. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Ευρώπη 
•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δεύτερη δημόσια δι-

αβούλευση την επικαιροποιημένη πρόταση για τους 
απλουστευμένους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 
που συνδυάζονται με στήριξη της ΕΕ. Παρατηρήσεις 
μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου 
2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το 
νέο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση. Παρα-

τηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 15 
Ιουλίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
τη στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματι-
κή αλλαγή. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέ-
χρι την Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2020. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
την Οδηγία 86/278 σχετικά με τη χρήση ιλύος λυμάτων 
στη γεωργία. Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν 
μέχρι την Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2021 στο πλαίσιο της 
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Παρατηρήσεις μπορούν 
να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση δέσμη μέ-
τρων νομοθετικής πράξεις για τις ψηφιακές υπηρεσίες. 
Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 
8 Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δεί-
τε ΕΔΩ. 

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει Λευκή Βίβλο σχετικά με 
τις ξένες επιδοτήσεις στην ενιαία αγορά και συγκεντρώ-
νει παρατηρήσεις από όλους τους ενδιαφερόμενους φο-
ρείς σχετικά με τις επιλογές που παρατίθενται σε αυτήν. 
Παρατηρήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την Τε-
τάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληρο-
φορίες δείτε ΕΔΩ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
•	Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης,  Πολιτικών Μηχανικών & 
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περι-
βάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για 
την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιώσιμη Διαχεί-
ριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οι-
κονομία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μέχρι τη 
Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περι-
βάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους εν-
διαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την 
παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια» 
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μέχρι την Παρα-
σκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληρο-
φορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Αν-
θρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα 
για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Τρόφιμα, Διατροφή και 
Υγεία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μέχρι την 
Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες δείτε ΕΔΩ. 

•	 Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Αν-
θρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα 

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=11187
http://www.opengov.gr/minenv/?p=10539
http://www.ypeka.gr/el-gr/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_857
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12453-Digital-Education-Action-Plan
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12381-EU-Strategy-on-Adaptation-to-Climate-Change
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12328-Evaluation-of-the-Sewage-Sludge-Directive-86-278-EEC-
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2021-under-common-fisheries-policy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_962
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12452-White-Paper-on-Foreign-Subsidies-
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23441&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23455&TabID=4
https://www2.aua.gr/sites/default/files/attachedfiles/prokiriksi_pms_tdy_2020.pdf
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Προνομιακή τιμή στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για 
τη δυνατότητα συνδρομητικής πρόσβασης στην 
ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Ύπαιθρος 
Χώρα» (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Ειδικές – προνομιακές τιμές στα μέλη του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπη-
ρεσιών (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία 
Τροφίμων» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μέχρι 
την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 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 2020-2021, από τη Δευτέρα 17 Αυγού-
στου 2020 μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφε-
ρόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρα-
κολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021, μέχρι την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 
2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Αν-
θρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για 
την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων: 
i. Γαλακτοκομία, ii. Οινολογία» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021, μέχρι την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020. 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
•	 Τα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 

Ανθρώπου και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γε-
ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούν τους ενδι-
αφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την 
παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ολοκληρωμένη Δι-
αχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομι-
κών Προϊόντων» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 
μέχρι τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ-
λουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρ-
μοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία» για το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, μέχρι την Τρίτη 6 Οκτω-
βρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

•	 Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ-
λουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μετε-
ωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περι-
βάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τη 
Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι την Παρασκευή 9 
Οκτωβρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
ΕΔΩ.

Τεύχος 42 Μεταπτυχιακά

Εργασία

 ΕΡΓΑΣΙΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη 3Κ/2020 (ΦΕΚ 16/ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π./16-06-2020) 
που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα επτά (187) θέσεων τακτικού προσωπικού και προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών 
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.. Προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων: από Τετάρτη 1 Ιουλίου 2020 έως Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

(Τo 7ο bullet από την αρχή)

•	
(Το προτελευταίο bullet)

(Το προτελευταίο bullet)

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22733&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23434&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23451&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23428&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23435&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23442&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23468&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23469&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23458&TabID=4
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Ημερολόγιο ΕκδηλώσεωνΤεύχος 42

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

παλλαγές, ασφάλεια και ευελιξία (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
•	 Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελματι-

κής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

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

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2
ΙΟΥΛΙΟΥ

2020

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ 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.  

15- 16 
ΙΟΥΛΙΟΥ 

2020

TELECONFERENCE
«WATER EFFICIENCY & CLIMATE RESILIENT 

AGRICULTURE»
ΧΑΝΙΑ

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

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

14-16 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2020

IOBC-WPRS MEETING ON CITRUS PESTS, 
DISEASES AND WEEDS

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο & άλλοι φορείς
 Βουλευτικό - πρώτο Ελληνικό Κοινοβούλιο

Web: http://web.nitlab.inf.uth.gr/iobc_citrus/ 

20-24 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2020

3RD EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF IAEG- 
EYROENGEO 2020

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας
Αίγλη Ζαππείου

24-27
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2020

HAICTA 2020 «9th INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON INFORMATION & COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, FOOD AND 
ENVIRONMENT»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Web: https://2020.haicta.gr 

25- 30
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

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

9-10
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2020

16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΓΡΟ «SUSTAINABLE 
AGRICULTURE, FOOD SECURITY AND CLIMATE 

CHANGE: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN 
BIO-ECONOMY»

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας- ΕΤΑΓΡΟ
Web: www.etagro.gr/2020 

14-16
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2020

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «SAFE GREECE: ΝΕΕΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

ON LINE

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Οργανισμός 
Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας, ΕΚΠΑ

Web: www.safegreece.org    

21-23
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2020

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙ-

ΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης 
Φυτών

Domotel Xenia Volos
Web: http://18pbcongress.agr.uth.gr 

ΜΑΪΟΣ
2021

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΙΑΣ / ΕΛΑΙΟ-
ΚΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟ-

ΤΟΜΙΑ – ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Perrotis College – Κέντρο Ελιάς Krinos
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Θεσσαλονίκη

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

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22671&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
https://acw-conference.com
mailto:secretariatacw@gmail.com
http://web.nitlab.inf.uth.gr/iobc_citrus/
https://2020.haicta.gr
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/workshops
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/workshops
http://www.etagro.gr/2020
http://18pbcongress.agr.uth.gr
https://www.medevents.gr/congress/olive2020#/content-top
https://www.medevents.gr/congress/olive2020#/content-top

