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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από το Γεωτε-
χνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το  Συνέδριο με θέμα «Κλι-
ματική Αλλαγή, Επιστήμη, Πολιτεία και Πολίτες» που διορ-
γάνωσε υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημο-
κρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου, το Σάββατο 19 
Ιανουαρίου.

Το συνέδριο έλαβε χώρα στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπο-
λης και περισσότεροι από τριακόσιοι σύνεδροι επιστήμονες, 
εκπρόσωποι δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, αλλά και πο-
λίτες παρακολούθησαν τις εργασίες.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία πραγματικότητα με 
επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τό-
που. Ταυτόχρονα, η αντιμετώπισή της και η προσαρμογή 
στις αλλαγές αποτελεί υποχρέωση τόσο της επιστημονικής 
κοινότητας όσο και των διεθνών οργανισμών οι οποίοι θα 
πρέπει να επιδιώξουν τη συνεργασία όλων των πολιτών σε 
αυτή την προσπάθεια, όπως τόνισε στην εισαγωγική του 
τοποθέτηση ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σπυρίδων Μάμα-
λης. Για αυτό το λόγο και η εκδήλωση κατά τον Πρόεδρο 
της Οργανωτικής Επιτροπής, κ. Δημήτριο Βολουδάκη, στό-
χο είχε την ενημέρωση των πολιτών και την ανταλλαγή 
απόψεων πάνω στα επιστημονικά πορίσματα και τις σχεδι-
αζόμενες πολιτικές.  

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου ο Υφυπουργός Περι-
βάλλοντος κ. Γεώργιος Δημαράς, αναφέρθηκε στις πρωτο-
βουλίες του Υπουργείου σχετικά με την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή. Ο Ακαδημαϊκός και Συντονιστής της 
Επιτροπής Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλ-
λαγής κ. Χρήστος Ζερεφός, περιέγραψε τις αναμενόμενες 
μεταβολές των κλιματικών παραμέτρων, καθώς και τις γενι-
κές επιπτώσεις στη χώρα μας. Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης, κ. 
Βασίλειος Βαλασόπουλος, τόνισε τον ρόλο των Δήμων στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενώ ο Υπεύθυνος 
Ελλάδας - Κύπρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

Συνέδριο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: Κλιματική Αλλαγή, Επιστήμη, Πολιτεία 
και Πολίτες

Συνέδριο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: Κλιματική Αλλαγή, Επιστήμη, Πολιτεία 
και Πολίτες

Από αριστερά προς τα δεξιά: Υφυπουργός Περιβάλλοντος Γεώρ-
γιος Δημαράς, Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Σπυρίδων Μάμαλης, Δή-
μαρχος Ηλιούπολης – Πρόεδρος ΣΠΑΥ Βασίλειος Βαλασόπουλος
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κ. Ιωάννης Καλτσάς, τόνισε τη σημασία που προσδίδει η 
τράπεζα σε έργα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και 
τις νέες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης που μπορούν να 
αναπτυχθούν. Η πρώτη ενότητα έκλεισε με τον Πρόεδρο 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σπυρίδωνα Μάμαλη, που αναφέρθηκε στη 
συμβολή των γεωτεχνικών στην κατανόηση του φαινομέ-
νου και στον σχεδιασμό δράσεων προσαρμογής.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου τοποθετήθηκαν ο Αντι-
περιφερειάρχης Περιβάλλοντος, κ. Αθανάσιος Αναγνωστό-
πουλος, όπου ανέλυσε τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Ατ-
τικής για την προσαρμογή, καθώς και ο Δήμαρχος Γλυφά-
δας, κ. Γεώργιος Παπανικολάου, για τις πρωτοβουλίες που 
λαμβάνονται σε επίπεδο Δήμου για τον ίδιο σκοπό.

Επίσης, πληθώρα καταξιωμένων πανεπιστημιακών 
έλαβαν τον λόγο. Ο Καθηγητής κ. Ευθύμιος Λέκκας, μίλησε 
για τις επιπτώσεις από τα ακραία κλιματικά φαινόμενα, ο 
Ομ. Καθηγητής και εκπρόσωπος του ΔιαΝέοσις κ. Δημή-
τριος Οικονόμου, για τις επιπτώσεις στις πόλεις και στην 
ποιότητα ζωής, ο Ομ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Στουρνάρας 
για το πως θα επηρεαστούν οι υδάτινοι πόροι, ενώ η Κα-
θηγήτρια κα Γαρυφαλιά Οικονόμου για τις επιπτώσεις στον 
πρωτογενή τομέα.

Επίσης, τοποθετήθηκαν αναλύοντας νέες βιώσιμες πολιτι-
κές και τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών οι εκπρόσωποι 
της WWF κ. Σταύρος Μαυρογένης, της GREENPEACE κ. Τά-
κης Γρηγορίου, των Φίλων της Φύσης κ. Παναγιώτης Φρά-
γκος, καθώς και στελέχη του ιδιωτικού τομέα που εξειδικεύ-
ονται σε ειδικά περιβαλλοντικά θέματα, όπως ο κ. Απόστολος 
Σίσκος για τα Περιφερειακά Σχέδια Προσαρμογής στην Κλι-
ματική Αλλαγή, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ο 
κ. Χρήστος Κοντογεώργος για χρηματοδοτικά εργαλεία αντι-
μετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η κα Σοφία 
Παυλάκη, Νομικός, εξειδικευμένη σε περιβαλλοντικά θέματα. 
Επίσης, για θέματα σχετικά με το ρόλο των δασικών οικοσυ-
στημάτων στην κλιματική αλλαγή μίλησε ο κ. Στέργιος Δια-
μαντόπουλος, Δασολόγος, ενώ η κα Αικατερίνη Γκόλτσιου, 
Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου αναφέρθηκε 
στο ρόλο του αστικού σχεδιασμού στη συμβολή της αντιμετώ-
πισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.

Το Συνέδριο χαιρέτησαν και τίμησαν με την παρουσία 
τους η  εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής  και Πρό-
εδρος της Μόνιμης Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, 
Βουλευτής του Σύριζα κα Χαρά Καφαντάρη, ο Βουλευτής 
της Ν.Δ  κ. Γεώργιος Βλάχος,  εκπροσωπώντας τον Πρόε-
δρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κυριάκο Μητσο-
τάκη, καθώς και ο κ. Δημήτριος Τσιόδρας, εκπρόσωπος 
τύπου του Ποταμιού.

Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και ο έντονος πολ-
λές φορές διάλογος μεταξύ του κοινού και των ομιλητών 
ανέδειξε το ενδιαφέρον των πολιτών για ουσιαστική και 
τεκμηριωμένη πληροφορία για την κλιματική αλλαγή.

Το Συνέδριο στήριξαν οι φορείς: Περιφέρεια Αττικής, 

Δήμος Ηλιούπολης,  ΣΠΑΥ, Επιτροπή Μελέτης Επιπτώ-
σεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος, 
GREENPEACE,  W.W.F, «ΔιαΝέοσις», «Φίλοι της Φύσης», 
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΛΗΣ». Χορηγός επικοινωνίας ήταν η 
ΕΡΤ, ενώ συντόνισαν τις ειδικές θεματικές οι δημοσιογρά-
φοι κ.κ. Γεώργιος Κεραμιτζόγλου, Βασιλική Γραμματικο-
γιάννη, Φώτιος Νάκος και Αναστασία Ζήγου, ενώ συμμε-
τείχαν στα πάνελ τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής οι 
κ.κ. Νικόλαος Μπόκαρης, Αχιλλέας Αδαμαντιάδης, Δημή-
τριος Βολουδάκης και Κωνσταντίνος Τάτσης. 

Τέλος, το Συνέδριο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 21 Ια-
νουαρίου, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 400 μαθη-
τών γυμνασίου σε βιωματικό σεμινάριο οργανωμένο από 
το σώμα Ελλήνων Προσκόπων και την παρακολούθηση 
υλικού της WWF και της GREENPEACE σχετικό με την 
κλιματική αλλαγή.

 
Προσφυγή στο ΣτΕ κατά του Π.Δ. 99/2018 (ΦΕΚ 
187/Α’/05-11-2018)

Στο πλαίσιο της προάσπισης των επιστημονικών και 
επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, το Γεωτε-
χνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, όπως είχε προαναγγείλει, 
κατέθεσε στις 3-1-2019, ενώπιον του Συμβούλιου της 
Επικρατείας, Αίτηση Ακύρωσης του Π.Δ. 99/2018 «Ρύθ-
μιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» (ΦΕΚ 
187/Α’/05-11-2018).

Στην εν λόγω προσφυγή του, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., πέρα από τα 
ζητήματα αντισυνταγματικότητας και υπέρβασης νομοθετι-
κής εξουσιοδότησης, καταδεικνύει εμπεριστατωμένα και με 
πλήρη τεκμηρίωση πως το επίμαχο Προεδρικό Διάταγμα 
απονέμει σε ορισμένες ειδικότητες Διπλωματούχων Μηχα-
νικών, επαγγελματικά δικαιώματα για δραστηριότητες που 
έχουν εξαιρετικά μικρή ή και καμία σχέση με τις θεωρητικές 
και πρακτικές γνώσεις τις οποίες αποκτούν από τις σπουδές 
τους, γεγονός που ενέχει κινδύνους τόσο για το περιβάλλον, 
όσο και για την ασφάλεια και την υγεία των πολίτων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της κατά το 
δυνατόν πληρέστερης τεκμηρίωσης των θέσεων του Επι-
μελητηρίου, ζητήθηκαν επανειλημμένα από τα αρμό-
δια Υπουργεία τα πορίσματα των Ομάδων Εργασίας που 
αποτέλεσαν τη βάση για την έκδοση του Π.Δ. 99/2018, τα 
οποία εντούτοις χορηγήθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία 
στιγμή και μόνο μετά από σχετική εισαγγελική εντολή.

Επισημαίνοντας ότι η επιστημονική τεκμηρίωση της εν 
λόγω Αίτησης Ακύρωσης προέκυψε μετά από στενή και 
εποικοδομητική συνεργασία του Επιμελητηρίου με όλους 
τους εμπλεκόμενους γεωτεχνικούς φορείς (επαγγελματικοί 
σύλλογοι, επιστημονικές ενώσεις, Πανεπιστημιακά Τμήμα-
τα κ.α.), το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τονίζει πως θα συνεχίσει τις προσπά-
θειές του προς κάθε κατεύθυνση και θα εξαντλήσει κάθε 
πρόσφορο μέσο μέχρι την πλήρη απαλοιφή των επίμαχων 
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Διαδικτυακό γραφείο απασχόλησης Γεωτεχνικών στον 
κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).Υπηρεσίες μίας στάσης (one stop) στους εγγεγραμμένους 

γεωτεχνικούς στη διαδικτυακή φόρμα 
του OnLine ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονι-
κών συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Ανανέωση της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλμα-
τος ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

διατάξεων του Π.Δ. 99/2018, με τις οποίες επιχειρείται, πέρα 
από κάθε έννοια επιστημονικής δεοντολογίας, η υφαρπαγή 
επαγγελματικών αντικειμένων των γεωτεχνικών.

Συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην  11η ZOOTECHNIA 
31 Ιανουαρίου 2019 – 3 Φεβρουαρίου 2019

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) θα 
δώσει το παρόν στην 11η Διεθνή Έκθεση για την Κτηνο-
τροφία & Πτηνοτροφία - ZOOTECHNIA 2019, που θα 
πραγματοποιηθεί 31/01/2019 – 03/02/2019 στη Δ.Ε.Θ. – 
HELEXPO, στο Περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίμων μαζί με τους υπόλοιπους εποπτευόμε-
νους φορείς του Υπουργείου (Περίπτερο 8, stand 5).  

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.:
•	 διοργανώνει ημερίδα την Παρασκευή, 1 Φεβρουαρί-

ου 2019, στην αίθουσα C του Συνεδριακού Κέντρου «Ν. 
Γερμανός», 11:00 - 15:00, με θέμα «Η προστασία, η 
ευζωία και η κακοποίηση των ζώων στην Ελλά-
δα: υπάρχουσα κατάσταση και νέοι προσανατολι-
σμοί», και 

•	 συνδιοργανώνει με τον ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ ημερίδα το 
Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2019, στην αίθουσα Α του 
Συνεδριακού Κέντρου «Ν. Γερμανός», 11:00 - 16:00, με 
θέμα «ΦΕΤΑ το ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝ: Προβλή-
ματα και Προοπτικές».
Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εκδηλώσεις θα μετα-

δοθούν ζωντανά από την ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

Εκδήλωση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Σ.Ε.Γ.
«Ο Ρόλος των Γεωλόγων στην πρόληψη Φυσικών Κα-
ταστροφών & των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής»

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθη-
κε η εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από το Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και τον Σύλλογο Ελ-
λήνων Γεωλόγων (Σ.Ε.Γ.), την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου στο 
Κτίριο «Κωστής Παλαμάς» του Πανεπιστημίου Αθηνών, με 
θέμα «Ο ρόλος των Γεωλόγων στην Πρόληψη Φυσικών 
Καταστροφών & των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής». 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό 
Δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Σχέδιο Νόμου: Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το Σχέδιο 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», το οποίο 
έχει κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή των 
Ελλήνων. Στην ανακοίνωσή του τονίζει πως όποιες αλλα-
γές στο χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης θα πρέπει να εί-
ναι αποτέλεσμα ενός ολοκληρωμένου εθνικού στρατηγικού 
σχεδιασμού με σαφείς στόχους και συγκεκριμένα προσδο-
κόμενα αποτελέσματα για την παιδεία, την οικονομία και 
την εθνική και περιφερειακή ανάπτυξη. Βασική προϋπό-
θεση για την αποτελεσματικότητα αυτού του σχεδιασμού 
αποτελεί η ύπαρξη ενός συνεχούς, εκτενούς και εποικο-
δομητικού διαλόγου της Πολιτείας με τα Α.Ε.Ι. όλης της 
χώρας, καθώς και με τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς 
και επαγγελματικούς φορείς (Επιμελητήρια, επιστημονικές 
ενώσεις, επαγγελματικοί σύλλογοι κ.λπ.). Αναλυτικά την 
ανακοίνωση του Επιμελητηρίου μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ. 
Επισημαίνεται πως το εν λόγω Σχέδιο Νόμου ψηφίστηκε 
από τη Βουλή των Ελλήνων στις 17 Ιανουαρίου 2019.

Παρέμβαση σχετικά με την πλήρωση θέσης Προϊ-
σταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του 
Υπ.Α.Α.Τ.

Παρέμβαση προς τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμμα-
τέα του Υπ.Α.Α.Τ. με επιστολή του, που κοινοποίησε στο αρ-
μόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π., για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμέ-
νου της Γενικής Διεύθυνσης του Υπ.Α.Α.Τ πραγματοποίησε 
το Επιμελητήριο, τονίζοντας πως τόσο η εθνική όσο και η 
κοινοτική νομοθεσία, αλλά και η διεθνής πρακτική, επιβάλ-
λουν την πλήρωση της θέσης αποκλειστικά και μόνο από 
υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων. Αναλυτικά, την 
επιστολή του Επιμελητηρίου μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20935
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20025
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170303072058_5.pdf
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22181&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22132&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22152&TabID=1
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Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε στατιστι-
κά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμμένα μέλη του, μέ-
χρι και τον Ιούλιο του 2018 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η Ομάδα Εργασίας του Παραρτήματος Κεντρικής Μα-

κεδονίας με σκοπό τη μελέτη των προβλημάτων που προ-
κύπτουν από τη συμφωνία των Πρεσπών στον αγροδια-
τροφικό τομέα υπέβαλε το πόρισμά της στις 10 Ιανουαρίου 
2019, το οποίο και εγκρίθηκε από την Διοικούσα Επιτροπή 
του Παραρτήματος. Σύμφωνα με το πόρισμα της Ομάδας 
Εργασίας, μία πιθανή επίσημη και αναγνωρισμένη από την 
Ελλάδα χρήση της ονομασίας «Μακεδονικός/ή/ό» σε δια-
τροφικά ή άλλα προϊόντα από επιχειρήσεις της ΠΓΔΜ μετά 
την κύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών θα έχει δυσμε-
νέστατες συνέπειες για τα αντίστοιχα προϊόντα των ελλη-
νικών επιχειρήσεων για πολλούς και διάφορους λόγους. 
Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε το σχετικό πόρισμα ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙ-
ΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
•	 Συμφωνητικό Συνεργασίας με τον Φορέα Διαχείρισης 

Χελμού – Βουραϊκού υπέγραψε το Παράρτημα Πελο-
ποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με 
σκοπό τη συνεργασία των δύο φορέων σε θέματα κοι-
νού επιστημονικού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με το 
Εθνικό Πάρκο και το Γεωπάρκο Χελμού – Βουραϊκού, 
όπως η παροχή επιστημονικής γνώσης και συμβουλών 
γεωτεχνικού περιεχομένου για την προστασία, διαχείρι-
ση και ανάδειξη των γεωτόπων στα όρια ευθύνης του 
Γεωπάρκου. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να 
δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

•	 Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελ-
λάδας δημοσιοποίησε τις προτάσεις του για το θέμα της 
Δακοκτονίας και μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

•	 Συνάντηση με τους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Ε. Ηλείας 
κ.κ. Γεώργιο Γεωργιόπουλο και Κωνσταντίνο Μητρόπουλο 
πραγματοποίησε η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος 
κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η αποτελεσματι-
κή αντιμετώπιση της προστασίας της ελαιοκαλλιέργειας 
από παθογόνα αίτια (δάκος, γλοιόσπορο), η προστασία της 
γεωργικής γης, οι παραχωρήσεις των δημοσίων εκτάσεων, 
θέματα που άπτονται των γεωτρήσεων εξόρυξης στο Ιόνιο 
και η λειτουργία του Ινστιτούτου Γεωργικής Έρευνας στον 
«Κόροιβο». Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δεί-
τε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

•	 Με αφορμή τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής 

του Παραρτήματος στον Πύργο Ηλείας, πραγματοποιή-
θηκε συνάντηση μεταξύ της Διοικούσας Επιτροπής και 
γεωτεχνικών στο Δασαρχείο Πύργου και στη Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ηλείας. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχε-
τικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

•	 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του 
Παραρτήματος στο Αίγιο ημερίδα με θέμα «Προβλήματα και 
προοπτικές ανάπτυξης της Ελαιοκαλλιέργειας στην Αχαΐα» 
στις 21 Ιανουαρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δελτίο Τύπου εξέδωσε το Παράρτημα Κεντρικής Ελλά-

δας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την επίσκεψη της Διοικούσας Επι-
τροπής στον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κώστα 
Μπακογιάννη, και τη συζήτηση μαζί του για θέματα όπως 
οι δασικοί χάρτες, τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεω-
τεχνικών, το Π.Δ. 99/2018, και άλλα αγροτικά θέματα της 
περιοχής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε 
το σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Με κοινή επιστολής τους προς τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα Παραρτήματα Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., επισημαίνουν ότι 
έχουν προκύψει θέματα αδικιών στο πλαίσιο της προκήρυ-
ξης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Π.Α.Α. 
2014-2020 και ζητούν την άρση τους, καθώς και την αύ-
ξηση των πιστώσεων του συγκεκριμένου Μέτρου. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε την κοινή επι-
στολή των Παραρτημάτων ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ
Τις προτάσεις του επί του σχεδίου του Προεδρικού Δι-

ατάγματος «Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και 
ευρύτερης περιοχής της λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων), 
Π.Ε. Ιωαννίνων ως Περιφερειακό Πάρκο, και καθορισμός 
χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης» δημοσιο-
ποίησε το Παράρτημα Ηπείρου & Νήσων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τις 
οποίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

https://www.geotee.gr/geo/stats2018/main2018.htm
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22142&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22146&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22134&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22112&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22111&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22174&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22131&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22141&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22171&TabID=3
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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.).

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

•	 Υ.Α. 355/17-01-2019: 2η τροποποίηση της υπουργικής 
απόφασης 13214/30-11-2017 (Β’ 4268): Πλαίσιο υλο-
ποίησης Υπομέτρου 19.2, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτο-
βουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις 
ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής 
των Τοπικών Προγραμμάτων,  ΦΕΚ 65/Β’/22-01-2019.

•	 Α.Π. ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΕΝ/
ΔΣΔΥΥ/1029/3/07-01-2019: Τροποποίηση της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 7 της υπ΄αριθμ. 135275/2017 
(Β’ 1751) απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων 
«Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολό-
γησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για 
την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διά-
φορες χρήσεις του», ΦΕΚ 49/Β’/18-01-2019.

•	 Υ.Α. 160/09-01-2019: Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής 
του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμε-
ταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 2020, ΦΕΚ 18/Β’/14-01-2019.

•	 Π.Δ. 120/17-12-2018: Τροποποίηση του Π.Δ. 28/2009 
«Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατο-
καλλιέργειας και τα προϊόντα τους και μέτρα για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών 
των υδρόβιων ζώων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 
2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου και 2008/53/ΕΚ της Επι-
τροπής της Ε.Ε.» (Α’ 46), όπως ισχύει, ΦΕΚ 227/Α’/31-
12-2018.

•	 Κ.Υ.Α. 3885/176707/19-12-2018: Τροποποίηση της 
αριθμ. 2156/98997/12.07.2018 (Β’ 2868) απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Έγκριση πιστώσεων για την πληρωμή 

ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 «Γεωργο-
περιβλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και του Μέτρου 11 
«Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 κατά το έτος 2018», 
ΦΕΚ 6072/Β’/31-12-2018.

•	 Κ.Υ.Α. 2159/179798/27-12-2018: Τροποποίηση της 
αριθμ. 915/69142/15-05-2018 (Β’ 1812) απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, ΦΕΚ 6051/Β’/31-12-2018.

•	 Κ.Υ.Α. 3806/174327/14-12-2018: 2η Τροποποίηση της 
αριθμ. 1013/95296/13.09.2017 υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ Β’ 3256) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των 
Δράσεων 10.01.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανί-
δας», 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμ-
φισσας», 10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτι-
κής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και 10.01.04 «Μείωση 
της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του 
Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέ-
τρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελ-
λάδας (ΠΑΑ) 2014-2020»», ΦΕΚ 6013/Β’/31-12-2018.

•	 Κ.Υ.Α. 12656/169100/06-12-2018: Τροποποίηση της 
11753/132494/2014 (ΦΕΚ Β’ 2956) υπουργικής από-
φασης, ΦΕΚ 5868/Β’/31-12-2018.

•	 Κ.Υ.Α. 4002/180010/27-12-2018: Τέταρτη (4η) τροπο-
ποίηση της αριθ. 2848/145689/28.12.2016 απόφασης 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου 
εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-
2020» (Β’ 4310/30.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, ΦΕΚ 5865/Β’/28-12-2018.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικών συ-
ναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσω του συστή-
ματος E-POS (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Δωρεάν δημιουργία ιστοσελίδας για τα μέλη 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22169&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22162&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22140&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22139&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22139&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22157&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22149&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22143&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22119&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22118&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5
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Προκήρυξη Προγρ. Κατάρτισης

Πρόσκληση Εκδ. ενδιαφέροντος/

 Διαβούλευση / Ευρώπη
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Α.Π.Θ. θα επαναληφθεί κατά το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Σεμινάρια σύγχρονης οινοτεχνίας, θεωρητικής και πρακτικής 
αποσταγματοποιίας και παραδοσιακών αποσταγμάτων και κατάρτισης στη γευσιγνωσία», κατά τους μήνες Απρίλιο - Ιού-
νιο (Ενότητα Α) και Σεπτέμβριο - Νοέμβριο (Ενότητα Β) 2019. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά έως τις 15 
Μαρτίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

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..

•	 Διαβούλευση επί του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και 
την οριοθέτηση περιοχής οργανωμένης ανάπτυξης υδα-
τοκαλλιεργειών στην περιοχή της Θεσπρωτίας (ΠΟΑΥ 
Θεσπρωτίας). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Ε υ ρ ώ π η
•	 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 
κανονισμό για τον έλεγχο των ασθενειών των ζώων – 
ασφαλής μεταφορά αναπαραγωγικού υλικού (σπέρμα, 
αυγά, έμβρυα).  Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019. Για περισσότερες πληρο-
φορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
κανονισμό για το μητρώο εμπορίας εκπομπών της ΕΕ – 
χρήση γης και δασοκομία. Η διαβούλευση θα διαρκέσει 
μέχρι την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
κανονισμό για τους συνοριακούς ελέγχους σε ζώντα ζώα 
και προϊόντα. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019. Για περισσότερες πληρο-
φορίες δείτε ΕΔΩ. 

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση 
σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής που καθορίζει πολυ-
ετές πρόγραμμα ελέγχου των υπολειμμάτων των φυτο-
φαρμάκων στην Ένωση για την περίοδο 2020-2022. Η 
διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 14 Φεβρου-
αρίου 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 Μαρτίου 2019. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 15 Ιανουαρίου δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για προγράμ-
ματα προώθησης με προθεσμία έως τις 16 Απριλίου 2019, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1144/2014. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 18 Ιανουαρίου τα κράτη μέλη της ΕΕ επιβεβαίωσαν την επιβολή νέων αυστηρών περιορισμών για ορισμένα πλα-
στικά προϊόντα μιας χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΕΥΡΩΠΗ

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ανακοινώνει δημόσια και προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τη Δευ-
τέρα 4 Φεβρουαρίου 2019, φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), αγροτικούς συνεταιρισμούς ή 
ενώσεις αυτών ή ομάδες παραγωγών (εφεξής αναφερόμενα ως Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων – Κ.Υ.Δ.) που έχουν την 
κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία, προκειμένου να πιστοποιηθούν, ως φορείς υποβοήθησης των αγροτών για την 
συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο Ο.Σ.Δ.Ε. για τα έτη 2019-2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
ΕΔΩ.

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22161&TabID=4
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-817_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-112597_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-86401_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1213844_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5078710_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5128184_en
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22150&TabID=4
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/01/18/single-use-plastics-council-confirms-agreement-which-bans-certain-throwaway-plastic-items/
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22176&TabID=4
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Τ.Ε.Α.ΓΕ.: 
•	 Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελματικής 

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

2017 (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
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ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΗΜΕΡΙΔΑ: Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, Η ΕΥΖΩΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΝΕΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
HELEXPO ΔΕΘ, Συν. Κέντρο «Ν. Γερμανός», αίθουσα C
Τηλ.: 2310278817-8, Email: pub_relations@geotee.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 

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΙΔΑ: ΦΕΤΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΪΟΝ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
HELEXPO ΔΕΘ, Συν. Κέντρο «Ν. Γερμανός», αίθουσα Α
Τηλ.: 2310278817-8, Email: pub_relations@geotee.gr

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

22Ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ «Η ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ 
ΣΕ ΚΡΙΣΗ. ΑΙΤΙΑ. ΤΡΟΠΟΙ, ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙ-

ΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 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 

23-28
ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

21ST GIESCO INTERNATIONAL MEETING
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

GIESCO Thessaloniki 2019, Α.Π.Θ.
http://giesco2019.gr/index.php/paper-submission/abstract-

submission-form

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 Διεπιστημο-
νικής 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 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟ-

ΟΠΤΙΚΕΣ»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ   

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

googlegroups.com

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20934&TabID=1
mailto:pub_relations@geotee.gr
mailto:gmitsop@ap.teithe.gr
mailto:pub_relations@geotee.gr
http://www.eze.gr
http://www.fph2019.org
https://www.gsg2019.gr/
mailto:secretary@iconhic.com
http://giesco2019.gr/index.php/paper-submission/abstract-submission-form
http://giesco2019.gr/index.php/paper-submission/abstract-submission-form
http://mire.ntua.gr
http://www.psid.gr
mailto:sinedrio-ixthiologon-2019@googlegroups.com
mailto:sinedrio-ixthiologon-2019@googlegroups.com

