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ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε υπό την  
αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου 
Προκοπίου Παυλόπουλου,  στις 4 Δεκεμβρίου τ.έ στην 
Αθήνα, η ημερίδα που διοργάνωσε το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. με θέμα 
«Δασικές Πυρκαγιές: Ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχέ-
διο διαχείρισης».

Την εκδήλωση χαιρέτησαν, από πλευράς της Κυβέρνη-
σης, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώρ-
γιος Δημαράς και η Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου, κ. Χριστίνα Μπαριτάκη, η εκπρόσωπος του 
Προέδρου της Βουλής κ. Νικόλαου Βούτση και πρόεδρος 
της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βου-

λής, κ. Κατερίνα Ιγγλέζη (Βουλευτής Χαλκιδικής), καθώς 
και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, όπως ο κ. Γεώργιος 
Χονδρός, εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μέλος της Κ.Ε και υπεύ-
θυνος Τμήματος Περιβάλλοντος, ο κ. Πάτροκλος Γεωργιά-
δης, εκπρόσωπος της Ν.Δ., Γραμματέας του Τομέα προστα-
σίας του Πολίτη, ο κ. Γεώργιος Αρβανιτίδης εκπρόσωπος 
του Κινήματος Αλλαγής (Βουλευτής Θεσσαλονίκης), ο κ. 
Νικόλαος Μωραΐτης, εκπρόσωπος του Κ.Κ.Ε (Βουλευτής 
Αιτ/νίας) και ο κ. Παναγιώτης Σγουρίδης, Αντιπρόεδρος 
των ΑΝΕΛ. Επίσης, την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
κ. Κων/νος Μίχαλος. Παρέστησαν επίσης οι πρώην Υπουρ-
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Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο 
ηλεκτρονικών συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

γοί κ.κ. Ευάγγελος Αποστόλου και Ιωάννης Τσιρώνης και ο 
πρώην Γενικός Γραμματέας Δασών και Φυσικού Περιβάλ-
λοντος, κ. Δημήτριος Κατσούδας. 

Τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εισηγή-
σεων επισημάνθηκε η ανάγκη  να προχωρήσουν άμεσα 
μεταρρυθμίσεις στη Διοίκηση και τομές στην ισχύουσα νο-
μοθεσία, ώστε να αναβαθμιστεί το σύστημα πολιτικής προ-
στασίας και να γίνει αποτελεσματικότερος ο επιχειρησιακός 
σχεδιασμός του Κρατικού Μηχανισμού.

Συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της λειτουργίας των Δασι-
κών Υπηρεσιών και τονίστηκε η ανάγκη διασύνδεσης τους 
με το φυσικό τους αντικείμενο, δεδομένης της συνεισφο-
ράς τους στο σύστημα πολιτικής προστασίας, με τρόπο ισό-
τιμο και αποφασιστικό.   

Στα βασικά συμπεράσματα συμπεριλαμβάνεται επίσης:
 Η ανάγκη επαναδημιουργίας της Γενικής Γραμματείας 
Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, στην οποία θα υπα-
χθούν και οι δασικές υπηρεσίες, ώστε να εξασφαλίζεται 
η επιχειρησιακή τους δυνατότητα και η συνεισφορά στο 
νέο σύστημα πολιτικής προστασίας. 
 Η ανάγκη σύνταξης επιχειρησιακών σχεδίων πρόληψης 
και καταστολής των δασικών Πυρκαγιών με κλίμακα 
επιχειρησιακής αναφοράς την περιοχή αρμοδιότητας 
του Δασαρχείου.  
 Η σύνδεση της διαχείρισης των θερμομεσογειακών οι-
κοσυστημάτων με την πρόληψη των πυρκαγιών.
 Η υποστήριξη του οργανωμένου εθελοντισμού όπου 
κάτω από προϋποθέσεις (εκπαίδευση, εξοπλισμός, πα-
ροχή κινήτρων) μπορεί να προσφέρει πολλά στην προ-
στασία των δασικών Οικοσυστημάτων. 
 Η εισαγωγή στην Α’  βάθμια και Β’ βάθμια εκπαίδευση  
ειδικών μαθημάτων για την πολιτική προστασία και την 
ασφάλεια της ζωής των πολιτών. 
 Η διεπιστημονική στελέχωση  των δασικών υπηρεσιών 
προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο έργο που 
έχουν ήδη αναλάβει και η εκπλήρωση των προϋποθέ-
σεων που απαιτούνται για την όποια εμπλοκή τους στο 
σύστημα διαχείρισης των δασικών Πυρκαγιών.
Την ημερίδα μπορείτε να τη δείτε μαγνητοσκοπημένη 

στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα:
• για το ΜΕΡΟΣ 1ο: ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ, πατήστε ΕΔΩ, 
• για το ΜΕΡΟΣ 2ο: ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, πατήστε ΕΔΩ.

Επιπλέον, τις εισηγήσεις της ημερίδας μπορείτε να τις 
δείτε ΕΔΩ.

Τέλος, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα ενσω-
ματώσει τα συμπεράσματα της ημερίδας αλλά και κάθε δια-
θέσιμο στοιχείο, στη μελέτη σε βάθος του προβλήματος των 
δασικών Πυρκαγιών που έχει αναθέσει σε ειδική ομάδα 
εργασίας και βρίσκεται σε εξέλιξη. 

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20935
https://www.youtube.com/watch?v=ZFoCIA9EN4M
https://youtu.be/z5Ahfiqg7sM
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22060&TabID=2
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Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε στατι-
στικά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμμένα μέλη του, 
μέχρι και τον Ιούλιο του 2018 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Ανανέωση της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος ΓΕΩ-
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελ-
λάδας προχώρησε στη συγκρότηση Επιτροπών για τα Ύδα-
τα, την Κλιματική Αλλαγή, την Οικονομία της Υπαίθρου 
– Ποιότητα Ζωής & Διακυβέρνηση, καθώς και για τις Δι-
ακρατικές Συνεργασίες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ανα-
λυτικά, τη σύνθεση της κάθε Επιτροπής του Παραρτήματος 
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Επιστολή προς τους Βουλευτές των Νομών Δράμας, Κα-

βάλας και Σερρών απέστειλε το Παράρτημα Ανατολικής 
Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
για την κατάφωρη αδικία με την υπογραφή του Π.Δ. 
99/2018 που δίνει Γεωτεχνικά Επαγγελματικά Δικαι-
ώματα σε Μηχανικούς χωρίς να έχουν το απαραίτητο 
γνωστικό υπόβαθρο και ζητάει συνάντηση μαζί τους για 
την ανάλυση των πολλαπλών πτυχών του θέματος με 
σκοπό την επανεξέταση και την τροποποίηση του εν 
λόγω Προεδρικού Διατάγματος. Αναλυτικά, την επιστο-
λή προς τους βουλευτές  μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

• Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ανατολικής 
Μακεδονίας προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας 
Γεωτεχνικών για τη διατύπωση απόψεων επί της διαχει-
ριστικής Μελέτης του Πάρκου Αγ. Βαρβάρας Δράμας και 
την εν γένει ολιστική αξιοποίηση των ελεύθερων περι-
οχών του αστικού ιστού της Δράμας. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
απέστειλε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περι-
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης τις αρχικές 
προτάσεις του επί της διαβούλευσης για την κατάρτιση 
της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) της ζώ-
νης Ορεινού Όγκου Ροδόπης και Νέστου τις οποίες μπο-
ρείτε να δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Το Παράρτημα Ηπείρου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πραγματοποίησε 

Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων των Κλάδων στα Ιωάν-
νινα στις 26 Νοεμβρίου 2018. Κατά τη διάρκεια της Συνέ-
λευσης κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν τρία ψηφίσματα. 

Ένα για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας των γεω-
τεχνικών και το διεκδικητικό πλαίσιο των συνδικάτων 
στην περιοχή με το οποίο η Γενική Συνέλευση ζητά από 
την ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. να στηρίξει το αίτημα των συνδι-
καλιστικών οργάνων των γεωτεχνικών για την υπογραφή 
μίας σύμβασης εργασίας για όλους τους γεωτεχνικούς που 
εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με βάση διαπραγμάτευσης 
την επιστροφή των δικαιωμάτων προ μνημονίων.

Ένα για τη συνταγογράφηση των φυτοφαρμακευτικών 
προϊόντων με το οποίο η Γενική Συνέλευση υιοθετεί τα 
αιτήματα των γεωπονικών συλλόγων προς την ΠΟΣΓ για 
τη συνταγογράφηση έτσι όπως αυτά είχαν διατυπωθεί στη 
συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί με την ηγεσία του 
Υπ.Α.Α.Τ.

Και τέλος, ένα ψήφισμα για την αιγοπροβατοτροφία 
στην Ήπειρο. Αναλυτικά, τα ψηφίσματα μπορείτε να τα δεί-
τε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δελτίου Τύπου για την κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 

Ελλάδας εξέδωσε το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με το οποίο καλεί το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων να αποσύρει μέρος του Σχεδίου Νόμου 
«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλά-
δας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις». Αναλυτικά, 
το σχετικό Δελτίο Τύπο του Παραρτήματος μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ.

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

https://www.geotee.gr/geo/stats2018/main2018.htm
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170303072058_5.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22092&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22054&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22098&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22102&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22048&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22070&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5
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Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικής συναλλαγής για 
την πληρωμή της συνδρομής στο Επιμελητήριο 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.).

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

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

• Ν. 4578/2018: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 
άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 200/Α/03-12-2018.

• Κ.Υ.Α. 601/165828/30-11-2018: Χορήγηση ενισχύ-
σεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργι-
κό τομέα και ειδικότερα σε αιγοπροβατοτρόφους της 
Επικράτειας που διατηρούν εκμεταλλεύσεις με θηλυ-
κά ενήλικα (τουλάχιστον ενός έτους) αιγοπρόβατα, οι 
οποίοι διαθέτουν εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 20 
ενήλικα αιγοπρόβατα και οι οποίοι έχουν παραδώσει 
γάλα εντός του 2017, στο πλαίσιο του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής (EE L 352, 24.12.2013), 
ΦΕΚ 5557/Β/11-12-2018.

• Υ.Α. 170195/758/26-11-2018: Σχέδιο Στρατηγικής 
Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 (Εθνική Στρα-
τηγική για τα Δάση), ΦΕΚ 5351/Β/28-11-2018.

• Κ.Υ.Α. 1333/153983/08-11-2018: Αντικατάσταση των 
υπ΄αριθμ. 165837/17-12-2009 και 3702/76929/20-6-
2013 υπουργικών αποφάσεων για τη ρύθμιση θεμά-
των εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 708/2007 του Συμβουλί-
ου «Χρήση στην υδατοκαλλιέργεια ξένων και απόντων 
σε τοπικό επίπεδο ειδών» όπως αυτός τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και είναι σε ισχύ, ΦΕΚ 5158/Β/16-11-
2018.

• Υ.Α. 3485/08-11-2018: 2η Τροποποίηση της αριθμ. 
1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β/4-5-2016) απόφασης 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 
θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρι-
σης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανά-
πτυξη της Ελλάδας 2014-2020»», ΦΕΚ 5091/Β/14-11-
2018.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ε λ λ ά δ α
• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια 

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

• Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης έθεσε σε δημό-
σια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Νόμος 
για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων» μέχρι 
την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο 
Νόμου «Περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών με οι-
κιστικές πυκνώσεις, ιώδους περιγράμματος», μέχρι την 
Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορί-
ες δείτε ΕΔΩ.

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

την αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών – εντα-
τικοποίηση της δράσης της Ε.Ε.. Η διαβούλευση θα διαρ-
κέσει μέχρι την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019. Για περισσό-
τερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
τροποποιήσεις σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις και την 
αγροτική ανάπτυξη για τα έτη 2019 και 2020. Η διαβού-
λευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 1 Φεβρουαρί-
ου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

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

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

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

έτους 2017 (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22081&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22082&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22080&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22021&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22021&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22020&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22020&TabID=4
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=9828
http://www.opengov.gr/minenv/?p=9728
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6516782_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-817_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20934&TabID=1
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ΕΥΡΩΠΗ
• Στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 

τακτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας & 
Αλιείας στις Βρυξέλλες στο οποίο συμμετείχε ο Υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Στ. Αραχω-
βίτης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγρο-
τικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 
κ. Χαράλαμπο Κασίμη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων 
ήταν οι τρεις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής που 
αποτελούν τη δέσμη μεταρρύθμισης της ΚΑΠ μετά το 
2020 και η Έκθεση Προόδου που εκπονήθηκε από την 
αυστριακή Προεδρία σχετικά με την εξέταση των εν 
λόγω προτάσεων. Επίσης, απασχόλησε το Συμβούλιο η 
αναθεωρημένη Στρατηγική της Ε.Ε. για τη Βιοικονομία, 
η ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, οι μαζικές ζημιές στα δάση της Ευρώπης και ο 
κανονισμός του Συμβουλίου για τα συνολικά επιτρεπό-
μενα αλιεύματα (TAC), καθώς και οι συνολικές ποσοστώ-
σεις στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα για το 2019. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχε-
τικό Δελτίο Τύπου του Υπ.Α.Α.Τ. ΕΔΩ.

• Το Συμβούλιο της Ε.Ε. καθόρισε στις 20 Δεκεμβρίου 
2018 τη θέση του σχετικά με τον κανονισμό για την 
παράταση του προγράμματος LIFE πέραν του 2020. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Στις 19 Δεκεμβρίου 2018 η αυστριακή Προεδρία του 
Συμβουλίου της Ε.Ε. και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμ-
φωνία σχετικά με την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στη γεωρ-
γική και την αγροδιατροφική αλυσίδα. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Στις 11 Δεκεμβρίου 2018 το Συμβούλιο της Ε.Ε. εξέδωσε 
κανονισμό για το άνοιγμα των αυτόνομων ενωσιακών 
δασμολογικών ποσοστώσεων (ATQ) για ορισμένα αλιευ-
τικά προϊόντα για τα έτη 2019 και 2020 και τη θέσπιση 
κανόνων για τη διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Οι αντιπρόσωποι των κρατών μελών της Ε.Ε. ενέκριναν 
στις 12 Δεκεμβρίου 2018 συμφωνία με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για νέους κανόνες όσον αφορά τη διάθεση 
προϊόντων λίπανσης στην αγορά της Ε.Ε.. Για περισσό-
τερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Στις 4 Δεκεμβρίου 2018 η Ε.Ε. κατήρτισε το νέο πρό-
γραμμα χρηματοδότησης «Ψηφιακή Ευρώπη» το οποίο 
θα δρομολογηθεί το 2021 προκειμένου να υποστηρίξει 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ευρωπαϊκών κοινω-
νιών και οικονομιών. Για περισσότερες πληροφορίες δεί-
τε ΕΔΩ.

• Το Συμβούλιο της Ε.Ε. στις 4 Δεκεμβρίου 2018 ενέκρινε 
τον κανονισμό για τη διακυβέρνηση, ο οποίος θεσπίζει 
το πλαίσιο για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένω-
σης και τη δράση για το κλίμα, ολοκληρώνοντας το τε-
λικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας για τους τρεις 
φακέλους που αποτελούν μέρος της δέσμης μέτρων για 
την καθαρή ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε ΕΔΩ.

• Το Συμβούλιο της Ε.Ε. στις 30 Νοεμβρίου 2018 συμφώ-
νησε τη θέση του σχετικά με τον κανονισμό «Ορίζων Ευ-
ρώπη», το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα 
και την καινοτομία (Ε & Κ) για τα έτη 2021 έως 2027. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

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

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ του ΑΠΘ θα υλοποιηθεί ο 2ος κύκλος του 
προγράμματος με τίτλο «Σύγχρονες απαιτήσεις της υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας στο θερμοκήπιο» κατά την περί-
οδο Φεβρουαρίου – Νοεμβρίου 2019. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέχρι την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 
2019. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Γεωπονίας Α.Ε.Ι. και έχει κόστος συμμετοχής. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/7551-dt191218b
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/12/20/life-programme-council-agrees-its-position-on-the-eu-s-environmental-policy-flagship-programme/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/12/19/fairer-contractual-relations-in-the-agri-food-chain-agreed/
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22088&TabID=4
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/12/12/eu-moves-towards-more-environment-friendly-fertilisers/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/12/04/digital-europe-programme-council-agrees-its-position/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/12/04/energy-efficiency-renewables-governance-of-the-energy-union-council-signs-off-on-3-major-clean-energy-files/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/11/30/council-agrees-its-position-on-new-framework-for-eu-research-and-innovation-into-the-next-decade/
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21981&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22103&TabID=4


 6 . Δεκέμβριος 2018

Φορείς

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Τεύχος 29

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΦΟΡΕΙΣ
Συγκρότηση Δ.Σ. στον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Γεωλόγων Δημοσίου (ΠΑ.ΣΥ.ΓΕ.ΔΗ.)

Μετά τις  αρχαιρεσίες της 30ης Νοεμβρίου 2018 το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γεωλόγων 
Δημοσίου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Σιδηρόπουλος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Βλαδάκη-Πλέσσα Αικατερίνη
Γενική Γραμματέας: Δρούγα Αιμιλία
Ταμίας: Αυγερινός Ευθύμιος
Αν. Γ. Γραμματέας: Ραπτάκης Παναγιώτης

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

19 & 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
2019

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ, 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

ΑΘΗΝΑ 

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

23-25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
2019

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «PHYTOBIOMES AND PLANT HEALTH: FROM 
BASICS TO APPLICATION»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλ.: 2310 471544, http://www.conference-fa1405.gr  

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
7Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΪΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Θεσσαλίας, ΤΕΙ Ηπείρου, 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

HELEXPO ΔΕΘ, Συν. Κέντρο «Ν.Γερμανός»
Τηλ.: 2310013314, Email: gmitsop@ap.teithe.gr 

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

22Ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ «Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟ-
ΦΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ. ΑΙΤΙΑ. ΤΡΟΠΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙ-

ΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία
HELEXPO ΔΕΘ, Συν. Κέντρο «Ν.Γερμανός»

Τηλ.: 210 5294411, 5294412, 2310 991733 
Web: www.eze.gr  

8-11
ΜΑΪΟΥ 2019

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «WORLD CONFERENCE ON 
FORESTS FOR PUBLIC HEALTH»

ΑΘΗΝΑ

Πολεμικό Μουσείο Αθηνών
Web: www.fph2019.org 

22-24 ΜΑΪΟΥ 2019

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

OUR LIVING PLANET EARTH»
ΑΘΗΝΑ

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

23-26 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL 
HAZARDS & INFRASTRUCTURE

ΧΑΝΙΑ
Web: www.iconhic.com/, Email: secretary@iconhic.com 

27-29
 IOYNIOY 2019

12TH EFITA INTERNATIONAL CONFERENCE
ΡΟΔΟΣ

European Federation for Information Technology in Agriculture, 
Food and the Environment (EFITA) 

26-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2019

9Ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΟΡΑΜΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
ΜΕΤΣΟΒΟ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο & Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής 
Έρευνας

Εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
Τηλ.: 210 7722769, 7723482, 7723944  http://mire.ntua.gr

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

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

& ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ   

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

googlegroups.com

http://www.conference-fa1405.gr
mailto:gmitsop@ap.teithe.gr
http://www.eze.gr
http://www.fph2019.org
https://www.gsg2019.gr/
http://www.iconhic.com/
mailto:secretary@iconhic.com
http://mire.ntua.gr
http://www.psid.gr
mailto:sinedrio-ixthiologon-2019@googlegroups.com
mailto:sinedrio-ixthiologon-2019@googlegroups.com

