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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Φονικές Πυρκαγιές στην Αττική
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με αφορμή τις πρό-

σφατες φονικές πυρκαγιές στην Αττική που άφησαν πίσω τους 
δεκάδες νεκρούς, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη και τα ειλικρινή του 
συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων.

Επίσης, ανακοίνωσε την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών 
ώστε να συμβάλει στους τρόπους αποκατάστασης του φυσι-
κού περιβάλλοντος των πληγέντων περιοχών καθώς και στην 
εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκα-
γιών και της γενικότερης Πολιτικής Προστασίας. 

Στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέ-
στειλε στον Πρωθυπουργό και στα κόμματα της Βουλής των 
Ελλήνων επιστολή με τις πρώτες του προτάσεις για το θέμα 
των δασικών πυρκαγιών και της αντιπυρικής προστασίας στη 
χώρα μας, (ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ).

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι αρχικά πρέπει να γίνει αξι-
ολόγηση των υπαρχόντων σχεδίων αντιπυρικής προστασίας 
και της επιχειρησιακής τους εφαρμογής ώστε να υπάρξει η 
απόδοση των ευθυνών για την καταστροφή που συντελέστηκε 
και στη συνέχεια, να υπάρξουν δράσεις αποκατάστασης των 
καμένων περιοχών με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμε-
νων φορέων. 

Επιπλέον, προτείνει τη δημιουργία ενός Ενιαίου Κέντρου 
Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών με κάθετη οργάνωση 
και με συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με αυτο-
νομία, ιδίους πόρους και προϋπολογισμό, το οποίο θα υπάγε-
ται απευθείας στον Πρωθυπουργό.

Το μοντέλο δασοπυρόσβεσης που εφαρμόζεται σήμερα 

έχει αποδεδειγμένα αποτύχει, ενώ η απομάκρυνση της Δασι-
κής Υπηρεσίας από την αντιμετώπιση των δασικών πυρκα-
γιών έχει αποδειχθεί ότι είναι λανθασμένη. Ο ρόλος της Δα-
σικής Υπηρεσίας θα πρέπει να είναι καθοριστικός τόσο στην 
καταστολή όσο και στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών. 
Πρόληψη η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε πέντε επίπεδα. 
Στις Υποδομές, στη Διαχείριση Δασών, στον Καθαρισμό, στην 
Πληροφόρηση και Εκπαίδευση των πολιτών και των εθελο-
ντών, καθώς και στη Σύνταξη και Εφαρμογή Επιχειρησιακών 
Σχεδίων.

Το Επιμελητήριο, μεταξύ άλλων, τονίζει την επιτακτική 
ανάγκη ύπαρξης κανονισμού αντιπυρικής προστασίας των 
κτισμάτων, αντίστοιχου με τον αντισεισμικό κανονισμό, καθώς 
και την εντατικοποίηση των δράσεων περιβαλλοντικής ευαι-

σθησίας και ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την προστα-
σία από φυσικές καταστροφές θεωρώντας επιβεβλημένη την 
εισαγωγή στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
μαθημάτων με αντικείμενο την προστασία από τις φυσικές κα-
ταστροφές. Για το θέμα αυτό το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε σχετική 
επιστολή στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των, κ. Κ. Γαβρόγλου (δείτε ΕΔΩ) στην οποία προτείνει την 
εισαγωγή μαθημάτων, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με αντικείμενο την προστασία 
από τις φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες, σει-
σμούς κλπ.)., καθώς και την αξιοποίηση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. της 
επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής εμπειρίας των 
γεωτεχνικών εκπαιδευτικών λειτουργών (Γεωλόγων, Γεωπό-
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νων, Δασολόγων), μελών του Επιμελητηρίου, οι σπουδές των 
οποίων σχετίζονται άμεσα και ουσιωδώς με την αντιμετώπιση 
των φυσικών καταστροφών, την πρόληψη - ελαχιστοποίηση 
των επιπτώσεων αυτών, καθώς και την μετέπειτα αποκατά-
στασή τους.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο με επιστολή του προς την 
Πρόεδρο της Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλο-
ντος της Βουλής των Ελλήνων, αιτείται την πραγματοποίηση 
Ειδικής Συνεδρίασης της Επιτροπής με θέμα τις δασικές πυρ-
καγιές (δείτε ΕΔΩ). 

Επίσης, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πραγματοποίησε παρεμ-
βάσεις στα ΜΜΕ για τις φονικές πυρκαγιές, εστιάζοντας τόσο σε 
θέματα πρόληψης όσο και σε θέματα καταστολής των δασικών 
πυρκαγιών. Τα σχετικά video μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ.

Τέλος, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από την πρώτη στιγμή εξέφρασε τη δι-
αθεσιμότητά του να συνδράμει στο έργο της πολιτείας με όλες 
του τις δομές. Έχει ήδη θέσει το σύνολο του μηχανισμού του 
αλλά και τους γεωτεχνικούς – μέλη του στη διάθεσή της για 
την παροχή βοήθειας στο έργο της αποκατάστασης των ζημιών 
και στον σχεδιασμό μιας νέας πολιτικής με στόχο την αποτροπή 
παρόμοιων καταστροφών, στα πλαίσια πάντα της προστασίας 
και της αειφορικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων 
και του περιβάλλοντος γενικότερα. 

Παρατηρήσεις & Προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του Σχε-
δίου Νόμου για τη Γεωθερμία

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στον Υπουργό Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, τις παρα-
τηρήσεις και προτάσεις του επί των διατάξεων του Σχεδίου 
Νόμου «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμι-
κού δυναμικού της χώρας και άλλες διατάξεις». Το Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο εισηγείται και προτρέπει την πολιτεία να αξιο-
ποιήσει τα γεωθερμικά πεδία της χώρας μας τονίζοντας ότι 
αυτό θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και θα δώσει περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας. Αναλυτικότερα, τις προτάσεις του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. επί του σχετικού Σχεδίου Νόμου μπορείτε να τις δείτε 
ΕΔΩ.

Παράταση προθεσμιών για τα Σχέδια Βελτίωσης
Η Κεντρική Υπηρεσία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-

δας και το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Επιμελητηρίου 
με επιστολές τους προς τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτι-
κής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χ. Κασίμη, ζήτησαν την 
παράταση των προθεσμιών για τα Σχέδια Βελτίωσης, Υπομέτρα 
4.1.1 και 4.1.3 του Π.Α.Α. 2014-2020, και συγκεκριμένα την πα-
ράταση της οριστικοποίησης στο ΠΣΚΕ του πρώτου και δεύτε-
ρου σταδίου ηλεκτρονικής υποβολής αλλά και της προθεσμίας 
υποβολής του φυσικού φακέλου στην οικεία ΔΑΟΚ. Αίτημα που 
έγινε δεκτό από το Υπ.Α.Α.Τ. το οποίο ανακοίνωσε τις νέες κατα-
ληκτικές ημερομηνίες με σχετικό Δελτίο Τύπου. Το Δελτίο Τύπου 
του Υπ.Α.Α.Τ. μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ, ενώ τις επιστολές του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και του Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας ΕΔΩ και 
ΕΔΩ, αντίστοιχα.

Θετική κατάληξη για τη στελέχωση των αυτοτελών 
υπηρεσιών εποπτείας Ο.Τ.Α. με Γεωτεχνικούς

Οι επανειλημμένες παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου στο 
θέμα της στελέχωσης των αυτοτελών υπηρεσιών εποπτείας 
Ο.Τ.Α. με Γεωτεχνικούς είχαν θετική κατάληξη με αποτέλεσμα 
οι Γεωτεχνικοί να περιληφθούν στις διατάξεις του άρθρου 
111, του Νόμου «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (δείτε  ΕΔΩ). Η 
τελευταία παρέμβασή, με σχετικό έγγραφό του επί του θέμα-
τος, έγινε  προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Π. Σκουρλέτη, με 
αφορμή τη διαδικασία συζήτησης και ψήφισης στη Βουλή του 
εν λόγω Νομοσχεδίου (δείτε  ΕΔΩ). 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά την επαναλειτουργία του θεσμού του 
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ» των Γεωτεχνικών

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά την επαναλειτουργία του θεσμού του 
«Αγροτικού» των Γεωτεχνικών με  επιστολή του προς τον Υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Ε. Αποστόλου. Ο θε-
σμός προβλέπεται από τις διατάξεις των Νόμων 2538/1997 και 
3147/2003 και αφορά στην απασχόληση νέων γεωτεχνικών για 
χρονικό διάστημα ενός χρόνου σε Υπηρεσίες του Δημοσίου αν 
και έχει πέσει σε αδράνεια τα τελευταία επτά χρόνια. Το Επιμελη-
τήριο τονίζει στην επιστολή του το πάγιο αίτημά του για την επα-
ναλειτουργία του «Αγροτικού» αφενός γιατί παρέχεται η δυνατό-
τητα στους νέους γεωτεχνικούς να αποκτήσουν επαγγελματική 
εμπειρία στο γνωστικό τους αντικείμενο αφετέρου γιατί δίνεται 
η δυνατότητα σε γεωτεχνικές δημόσιες υπηρεσίες να καλύψουν 
έστω και σε κάποιο βαθμό τις ανάγκες τους σε εξειδικευμένο επι-
στημονικό προσωπικό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να δείτε τη σχετική επιστολή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ.

Επιστολή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το Μνημόνιο Συνεργασίας 
του Δήμου Αθηναίων με τη Βαυαρική Κυβέρνηση για 
τη συντήρηση του Εθνικού Κήπου

Επιστολή στον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. Γ. Καμίνη, απέστειλε 
το Επιμελητήριο με αφορμή ανακοίνωση του Δήμου για την 
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τη Βαυαρική Κυβέρνη-
ση για τη βιώσιμη συντήρηση του Εθνικού Κήπου. Στην επι-
στολή του το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει την ανάγκη ενημέρωσης 
των πολιτών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων για το πε-
ριεχόμενο του μνημονίου και υπογραμμίζει την αναγνώριση 
του έργου της αρμόδιας γεωτεχνικής υπηρεσίας του Δήμου 
και τη δυνατότητα συνεισφοράς των Ελληνικών Γεωτεχνι-
κών Πανεπιστημίων και όλων των Γεωτεχνικών επιστημόνων 
στην αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση του Εθνικού Κήπου 
που αποτελεί στοιχείο ομορφιάς και πνεύμονα οξυγόνου για 
την πόλη της Αθήνας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να δείτε τη σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου ΕΔΩ. 

Γεωχωρικά δεδομένα Δασικών Χαρτών Δυτικής Αττι-
κής, Καβάλας και Τρικάλων

Το Επιμελητήριο παρέλαβε από την αρμόδια υπηρεσία 
(Τμήμα Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματι-
κής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δα-
σικών Έργων & Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας) τα γεωχωρικά δεδομένα της 3ης φάσης ανάρτησης 
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δασικών χαρτών της Δυτικής Αττικής, της Καβάλας και των 
Τρικάλων. Τα δεδομένα έχουν προκύψει από την επεξεργασία 
των θεωρημένων δασικών χαρτών, έπειτα από την αφαίρεση 
των περιοχών που εξαιρέθηκαν από την ανάρτηση. Για περισ-
σότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ.

Έξι (6) υποτροφίες σε μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από το Διε-
θνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Στο πλαίσιο συνεργασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρί-

ου Ελλάδας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος δίνεται 
η δυνατότητα πραγματοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με υποτροφία στο εξ αποστάσεως αγγλόφωνο πρόγραμμα 
«Sustainable Agriculture and Business». Συγκεκριμένα, το 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος παρέχει έξι (6) υποτροφίες 
σε μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές 
τους υποχρεώσεις σε αυτό, για τη φοίτησή τους στο εν λόγω 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Η κάθε υποτρο-
φία αφορά 50% μείωση των αρχικών διδάκτρων. Για περισσό-
τερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε  ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμά-
των και τη συμπαράστασή του προς τους τραυματίες και 
τους πληγέντες που έχασαν τις περιουσίες τους στις φονι-
κές πυρκαγιές της Αττικής εξέφρασε το Παράρτημα Ανα-
τολικής Στερεάς Ελλάδας του Επιμελητηρίου με σχετικό 
Δελτίο Τύπου.

Το Παράρτημα επισημαίνει ότι οι εκδηλώσεις δασικών 
πυρκαγιών στη χώρα μας είναι αναπόφευκτες λόγω των πυ-
ριγενών μεσογειακών οικοσυστημάτων. Αυτό που είναι ανα-
γκαίο να γίνει είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός ολο-
κληρωμένου συστήματος προστασίας, ένα σύστημα που θα εί-
ναι ικανό να προστατεύει τους πολίτες, τις αστικές, γεωργικές 
και κτηνοτροφικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 
δίπλα σε δάση, αλλά και τα ίδια τα δάση και τις δασικές εκτά-
σεις της χώρας. Ένα σύστημα που θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τόσο μέτρα πρόληψης όσο και μέτρα καταστολής των δασι-
κών πυρκαγιών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα την 

Ανάρτηση των Δασικών Χαρτών στο Ν. Τρικάλων που διορ-
γάνωσε το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας με την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας - ΠΕ Τρικάλων, τους Δήμους Τρικκαίων, Καλαμπά-
κας, Πύλης, Φαρκαδόνας και τον Γεωπονικό Σύλλογο Τρικά-
λων Την εκδήλωση παρακολούθησαν υπηρεσιακοί παράγο-
ντες της περιοχής και πλήθος γεωτεχνικών εμπλεκομένων 
με το αντικείμενο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ
Το Παράρτημα Ηπείρου & Νήσων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παρου-

σίασε την πρότασή του για την ανάπτυξη του πρωτογενή 
τομέα του Δήμου Ιωαννιτών σε ειδική συνεδρίαση της Συμ-
βουλευτικής – Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα πρω-

τογενούς τομέα.  Μεταξύ άλλων, το Παράρτημα εστιάζει 
στην έρευνα και στην καινοτομία, οι οποίες με βασικό άξο-
να την αειφόρο ανάπτυξη θα μπορέσουν να λύσουν πολλά 
από τα προβλήματα της περιοχής. Επιπλέον, το Παράρτημα 
δίνει ιδιαίτερα βαρύτητα στον τομέα της κτηνοτροφίας για 
τον οποίο καταθέτει ξεχωριστές προτάσεις. Αναλυτικά, τις 
προτάσεις του Παραρτήματος μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Επιμελητηρί-

ου με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής 
Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χ. Κασίμη, 
ζητά την παράταση των προθεσμιών για τα Σχέδια Βελτίω-
σης και συγκεκριμένα την παράταση της προθεσμίας ορι-
στικοποίησης στο ΠΣΚΕ του πρώτου και δεύτερου σταδίου 
ηλεκτρονικής υποβολής μέχρι τις 15/9/2018, όσο και της 
προθεσμίας υποβολής του φυσικού φακέλου στην οικεία 
ΔΑΟΚ μέχρι τις 01/10/2018. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορείτε να δείτε τη σχετική επιστολή του Επιμελη-
τηρίου ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα η Δ.Ε. του Παραρτήματος Πελο-
ποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Επιμελητηρίου 
στη συνεδρίαση της 2ας Αυγούστου 2018, ως εξής: 
Πρόεδρος: Πετρόπουλος Αθανάσιος-Γεωπόνος
Αντιπρόεδρος: Αντωνόπουλος Μιχαήλ-Γεωλόγος
Γενικός Γραμματέας: Σπυρόπουλος Σπυρίδων-Ιχθυολόγος
Οργανωτικός Γραμματέας: Νιφόρας Νικόλαος-Κτηνίατρος
Ταμίας: Αγγελόπουλος Γεώργιος-Γεωλόγος
Μέλη: Κοντογιάννης Γεώργιος-Γεωπόνος, Κοτούμπας Ηλί-
ας-Δασολόγος, Κωνσταντόπουλος Δημήτριος-Δασολόγος, 
Τσάκωνας Αναστάσιος-Γεωπόνος, Φόρτη Παναγιώτα-Γεω-
πόνος, Χαντζηπανταζής Γεώργιος-Κτηνίατρος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχε-
τικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21558&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21614&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21642&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21563&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21523&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21638&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21654&TabID=3
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

•	 N.4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης -Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό 
του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ 
- Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 
ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονο-
μή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατά-
ξεις, ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018. 

•	 Π.Δ. 71/2018: Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τρο-
φίμων, ΦΕΚ 134/Α/24-07-2018.

•	 Π.Δ. 65/2018: Τροποποίηση του Π.Δ. 141/1996 «Θέσπιση 
μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των 
πτηνών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/66/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου» (Α 108) όπως ισχύει, σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία (ΕΕ) 2018/597 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 103/4/23.04.2018), 
ΦΕΚ 125/Α/13-07-2018. 

•	 Π.Δ. 59/2018: Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων 
γης, ΦΕΚ 114/Α/29-06-2018.

•	 Κ.Υ.Α. 2504/99385/12-07-2018: Έγκριση προγράμμα-
τος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που 
προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυ-
γίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2018, ΦΕΚ 
2914/Β/19-07-2018. 

•	 Κ.Υ.Α. 310/85788/18-06-2018: Τροποποίηση της αριθμ. 
543/34450/24.3.2017 (Β 1145) απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων σχετικά με «Πολυλειτουργικά Αγρο-
κτήματα», ΦΕΚ 2559/Β/02-07-2018.

•	 Υ.Α. 6179/16-07-2018: 1η Τροποποίηση της 13184/29-
11-2017(ΦΕΚ 4328/Β/12.12.1017) απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 
ΩΟ964653ΠΓ-Φ9Ο) «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέ-
τρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγω-
γών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
της Ελλάδας 2014 - 2020», ΦΕΚ 2983/Β/24-07-2018.  

•	 Υ.Α. 1533/47977/29-03-2018: Τροποποίηση της 

61/16616/31.01.2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα 
για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του 
κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 611/2014 της 
Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
615/2014 της Επιτροπής, σχετικά με τα προγράμματα ερ-
γασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των 
επιτραπέζιων ελιών» (Β 271)», ΦΕΚ 2982/Β/24-07-2018.   

•	 Υ.Α. 5592/03-07-2018: 4η Τροποποίηση της υπουργι-
κής απόφασης 11308/16.11.2010 (ΦΕΚ 1964/Β/2010) 
σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής για την υποβολή 
αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος ενι-
σχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γε-
ωργικές εκμεταλλεύσεις, κοινής υπουργικής απόφασης 
4985/21-06-2010 ΦΕΚ 1026/Β/2010) Μέτρο 121: «ΕΚ-
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», 
ΦΕΚ 2960/Β/20-07-2018.

•	 Υ.Α. 2473/98135/11-07-2018: Πρόγραμμα ελέγχου και 
εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών και πρό-
γραμμα επιτήρησης για τη βρουκέλλωση των ιπποειδών 
γαλακτοπαραγωγής, ΦΕΚ 2943/Β/20-07-2018.  

•	 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/39459/683/25-06-2018: Τεχνικές 
προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Περιφερειακών Χω-
ροταξικών Πλαισίων (Π.Χ.Π.) του Ν. 4447/2016 (Α 241), 
ΦΕΚ 2818/Β/16-07-2018.   

•	 Υ.Α.1649/89081/22-06-2018: Τεχνικός Κανονισμός για 
τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων 
προϋποθέσεων για τον έλεγχο ποικιλιών αμπέλου (Vitis 
L.) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/29/ΕΚ, (ΕΕL 
71, 10.03.2004, σ. 22) και άλλες εθνικές διατάξεις, ΦΕΚ 
2816/Β/16-07-2018. 

•	 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων ΥΠΕΝ/ΓρΕ-
ΓΥ/41369/327/29-06-2018: Έγκριση του Σχεδίου Δια-
χείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής πο-
ταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) και 
της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, ΦΕΚ 2693/Β/06-07-2018. 

•	 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων ΥΠΕΝ/ΓρΕ-
ΓΥ/41364/324/29-06-2018: Έγκριση του Σχεδίου Δι-

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ 
ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας υπέβαλε αίτημα παράτασης 
της περιόδου αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών 
που έχουν ήδη αναρτηθεί και που λήγουν στις 31 Ιουλίου 

2018 (στις ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Σερρών) προς το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεωρώντας ότι οι 
δασικοί χάρτες προσφέρουν πολλαπλά οφέλη στο δημόσιο 
και την κοινωνία, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο προσπαθεί 
να συμβάλλει στην ομαλή και πληρέστερη υλοποίησή τους. 
Την επιστολή του παραρτήματος μπορείτε να δείτε  ΕΔΩ. 

Παρόμοιο αίτημα κατέθεσε και το Παράρτημα Αιγαίου 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21603&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21616&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21575&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21519&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21604&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21604&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21526&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21617&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21624&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21610&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21605&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21594&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21593&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21593&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21584&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21577&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21637&TabID=3
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Διαδικτυακό γραφείο απασχόλησης Γεωτεχνικών 
στον κόμβο του 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.).

Εκλογές ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2018 (ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

αχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής 
ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πε-
λοποννήσου (EL03) και της αντίστοιχης Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», ΦΕΚ 2692/
Β/06-07-2018.

•	 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων ΥΠΕΝ/ΓρΕ-
ΓΥ/41356/323/29-06-2018: Έγκριση του Σχεδίου Δι-
αχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής 
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελο-
ποννήσου (EL02) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Με-
λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», ΦΕΚ 2691/Β/06-
07-2018. 

•	 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων ΥΠΕΝ/ΓρΕ-
ΓΥ/41392/333/29-6-2018: Έγκριση του Σχεδίου Διαχεί-
ρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποτα-
μών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονί-
ας (EL11) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων», ΦΕΚ 2690/Β/06-07-2018. 

•	 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων ΥΠΕΝ/ΓρΕ-
ΓΥ/41387/331/29-06-2018: Έγκριση του Σχεδίου Δια-
χείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής πο-
ταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονί-
ας (EL09) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΦΕΚ 2689/Β/06-07-2018. 

•	 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων ΥΠΕΝ/ΓρΕ-
ΓΥ/41394/334/29-06-2018: Έγκριση του Σχεδίου Δι-
αχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής 
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) 
(εκτός της Λεκάνης Απορροής Ποταμού Έβρου) και της 
αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, ΦΕΚ 2688/Β/06-7-2018.     

•	 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων ΥΠΕΝ/ΓρΕ-
ΓΥ/41397/335/29-6-2018: Έγκριση του Σχεδίου Δια-
χείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής πο-
ταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13) και 
της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων», ΦΕΚ 2687/Β/06-07-2018. 

•	 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων ΥΠΕΝ/ΓρΕ-
ΓΥ/41366/325/29-06-2018: Έγκριση του Σχεδίου Διαχεί-

ρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποτα-
μών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλά-
δας (EL04) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΦΕΚ 2686/Β/06-07-2018. 

•	 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων ΥΠΕΝ/ΓρΕ-
ΓΥ/41377/329/29-06-2018: Έγκριση του Σχεδίου Δια-
χείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής πο-
ταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08) 
και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων, ΦΕΚ 2685/Β/06-07-2018. 

•	 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων ΥΠΕΝ/ΓρΕ-
ΓΥ/41368/326/29-06-2018: Έγκριση του Σχεδίου Δια-
χείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής πο-
ταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (EL05) και 
της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, ΦΕΚ 2684/Β/06-07-2018. 

•	 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων ΥΠΕΝ/ΓρΕ-
ΓΥ/41398/336/29-06-2018: Έγκριση του Σχεδίου Δι-
αχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής 
ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου 
(Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) (EL14) και της αντίστοιχης 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
ΦΕΚ 2683/Β/06-07-2018.

•	 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων ΥΠΕΝ/ΓρΕ-
ΓΥ/41375/328/29-06-2018: Έγκριση του Σχεδίου Διαχεί-
ρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών 
του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 
(EL07) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων, ΦΕΚ 2682/Β/06-07-2018. 

•	 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων ΥΠΕΝ/ΓρΕ-
ΓΥ/41346/322/29-6-2018: Έγκριση του Σχεδίου Διαχεί-
ρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποτα-
μών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννή-
σου (EL01) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων», ΦΕΚ 2640/Β/05-07-2018.

•	 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων ΥΠΕΝ/ΓρΕ-
ΓΥ/41402/337/29-06-2018: Έγκριση του Σχεδίου Δι-
αχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης Απορροής 
Ποταμού Έβρου του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης 

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20935
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/Nt_MainTableType.aspx?LnkID=09000000&ShSum=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21557&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21557&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21556&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21556&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21555&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21554&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21583&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21582&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21581&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21580&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21579&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21578&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21553&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21549&TabID=4
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(EL12) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων, ΦΕΚ 2639/Β/05-07-2018.

•	 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων ΥΠΕΝ/ΓρΕ-
ΓΥ/41389/332/29-06-2018: Έγκριση του Σχεδίου Διαχεί-
ρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποτα-
μών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας 
(EL10) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων, ΦΕΚ 2638/Β/05-072018.

•	 Απόφαση Γ.Γ. Α.Π.& Δ.Κ.Π. 6778/02-08-2018: 1η τρο-
ποποίηση της υπ΄αριθμ. 4267/24.05.2018 Απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχεί-
ρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υπο-
βολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων: · 
16.1-16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομά-
δων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα 
της γεωργίας», Δράση 1 «Ίδρυση (δυνητικών) Επιχειρη-
σιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και 
βιωσιμότητα της γεωργίας και Δράση 2 «Υλοποίηση του 
επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών 
Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη βιωσι-
μότητα της γεωργίας», · 16.1-16.5 «Συνεργασία για πε-
ριβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δρά-
σεις για την κλιματική αλλαγή», Δράση 1 «Δημιουργία 
συνεργασιών, ίδρυση Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, 
με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύ-
ουν σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος και την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», Δράση 2 «Υλο-
ποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συ-
νεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες 
επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλ-
λοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», 1η 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.

•	 Απόφαση Γ.Γ. Α.Π.& Δ.Κ.Π. 6761/01-08-2018: Τροπο-
ποίηση της υπ΄αριθμ. 13489/14-12-2017 Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσε-
ων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία 
του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύ-
σεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλο-
ποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνι-
στικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλο-
ποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ 

καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 
4543 Β)», ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.

•	 Απόφαση Γ.Γ. Α.Π.& Δ.Κ.Π. 6075/12-07-2018: 1η Τρο-
ποποίηση της υπ’ αριθ. 5218/20-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΕ-
Α4653ΠΓ-ΞΑΙ) Πρόσκλησης (2ης) για την υποβολή αι-
τήσεων στήριξης για συμμετοχή στη δράση 10.1.08 
«Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των 
μικρολεπιδοπτέρων» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-
2020», ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ.

•	 Απόφαση Γ.Γ. Α.Π. & Δ.Κ.Π. 5824/5-07-2018: 5η Τρο-
ποποίηση της αρ. 8837/14-10-2016 Απόφασης του Γε-
νικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β/25-10-2016) «Πρό-
σκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων 
υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκα-
τάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 
2016», ΦΕΚ 2978/Β/24-07-2018.  

•	 Γ.Γ. Α.Π.& Δ.Κ.Π. 5218/20-06-2018: 2η Πρόσκληση υποβο-
λής αιτήσεων ένταξης στη Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της 
μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων 
(ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και 
κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020, 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

•	 Γ.Γ. Α.Π.& Δ.Κ.Π. 5217/20-06-2018: Πρόσκληση υποβο-
λής αιτήσεων ένταξης στη Δράση 10.1.07 «Εναλλακτική 
καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 
10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του 
ΠΑΑ 2014-2020, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

•	 Γ.Γ. Α.Π.& Δ.Κ.Π. 6166/16-07-6-2018: Διευκρινίσεις σε 
συχνά ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 
4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. 

•	 Γ.Γ. Α.Π.& Δ.Κ.Π. 5405/26-6-2018: Διευκρινίσεις σχετι-
κά με τον τρόπο υποβολής έντυπης μορφής της αίτησης 
στήριξης προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 
2014-2020, στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. 

•	 Εθνική Στρατηγική για τα Δάση, 1ο Σχέδιο Αναφοράς της 
Ομάδας Εργασίας του ΥΠ.Εν.  που παρουσιάστηκε στη 
συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστα-
σίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, ΣΧΕΔΙΟ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ.

Ανανέωση της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε στα-
τιστικά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμμένα μέλη 
του, μέχρι και 31 Αυγούστου 2016 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε.).

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21548&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21546&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21651&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21651&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21652&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21618&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21623&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21528&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21527&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21597&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21574&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21565&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21565&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170303072058_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161124015304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161124015304_6.pdf
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ΕΥΡΩΠΗ

•	 Στις 16 Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκε το Συμβούλιο 
Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας στις Βρυξέλλες. Κατά τη 
διάρκεια του Συμβουλίου υπήρξε ανταλλαγή απόψεων 
επί των προτάσεων της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση 
της ΚΑΠ μετά το 2020. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης & Τροφίμων, κ. Ε. Αποστόλου, κατά την παρέμβασή 
του επεσήμανε την αναγκαιότητα της απλούστευσης της 
νέας ΚΑΠ, την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων 
και την εξάλειψη της πολυπλοκότητας. Την παρέμβαση 
του Υπουργού μπορείτε να τη δείτε στο σχετικό Δελτίο 
Τύπου του Υπ.Α.Α.Τ. ΕΔΩ, ενώ περισσότερες πληροφο-
ρίες για το πραγματοποιηθέν Συμβούλιο μπορείτε να 
βρείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 13 Ιουλίου 2018 το Συμβούλιο της Ε.Ε. ενέκρινε νέ-
ους κανόνες σχετικά με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Για να τεθούν όμως σε ισχύ απαιτείται να 
εγκριθούν από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.. Οι τροποποι-
ήσεις στον εκλογικό νόμο του 1976 περιλαμβάνουν νέες 
διατάξεις για τη διπλή ψήφο, την άσκηση του εκλογικού 

δικαιώματος σε τρίτες χώρες, τις διαφορετικές μεθόδους 
ψηφοφορίας, καθώς και την προβολή των ευρωπαϊκών 
πολιτικών κομμάτων στα κράτη μέλη. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 27 Ιουνίου 2018, οι πρέσβεις στην Ε.Ε., επιβεβαίω-
σαν τη συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό για τις φαρ-
μακούχες ζωοτροφές. Στόχος των νέων κανόνων είναι 
να εναρμονίσουν την παρασκευή, εμπορία και χρήση 
φαρμακούχων ζωοτροφών και ενδιάμεσων προϊόντων 
στην ΕΕ και να λάβουν υπόψη την τεχνική πρόοδο σε 
αυτόν τον τομέα. Ο νέος κανονισμός είναι μέρος της δέ-
σμης για τα κτηνιατρικά φάρμακα και θα υποβληθεί στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ψηφοφορία σε πρώτη ανά-
γνωση και στη συνέχεια στο Συμβούλιο προς έγκριση. 
Οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν τρία χρόνια μετά την 
έναρξη ισχύος του κανονισμού. Για περισσότερες πληρο-
φορίες διαβάστε ΕΔΩ.

•	 Παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας από τα κράτη 
μέλη, ΙΟΥΛΙΟΣ 2018.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

•	 Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια 
ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥ-
ΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..

•	 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε στις 
4 Ιουλίου σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Προεδρι-
κού Διατάγματος (Π.Δ.) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, 
υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των 
ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της 
αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και 
της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου», μέ-
χρι την Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018. Για περισσότερες 
πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ. 

•	 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε στις 
19 Ιουλίου σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου 
«Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού 
δυναμικού της χώρας και άλλες διατάξεις» μέχρι την Πέ-
μπτη 9 Αυγούστου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες 
διαβάστε ΕΔΩ.  

•	 Στις 4 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ανοι-
χτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ρυθμίσεις για 
τη θερινή ώρα. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 
Πέμπτη 16 Αυγούστου 2018. Για περισσότερες πληρο-
φορίες διαβάστε ΕΔΩ.

•	 Στις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημό-

σια διαβούλευση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες 
για το 2019 στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολι-
τικής. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 21 
Αυγούστου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες διαβά-
στε ΕΔΩ.

•	 Στις 28 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημό-
σια διαβούλευση σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση 
της άμεσης διαχείρισης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Η διαβούλευση 
θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018. Για 
περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

•	 Στις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια 
διαβούλευση σχετικά με την αξιολόγηση της στήριξης που 
παρέχει η ΕΕ στο κράτος δικαίου στις γειτονικές χώρες, κα-
θώς και στις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες για τη δι-
εύρυνση χώρες και οντότητες (2010-2017). Η διαβούλευ-
ση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018. 
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ. 

•	 Στις 29 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε ανοι-
χτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με μια νέα διαδικτυα-
κή πλατφόρμα για την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα 
που κατέχει η Επιτροπή. Η διαβούλευση θα διαρκέσει 
μέχρι την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισ-
σότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/6761-dt160718
http://www.consilium.europa.eu/el/meetings/agrifish/2018/07/16/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/07/13/eu-electoral-law-new-rules-adopted-by-the-council/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/06/27/medicated-feed-council-s-green-light-wraps-up-the-animal-medicines-package/
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21608&TabID=4
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://www.opengov.gr/minenv/?p=9391
http://www.opengov.gr/minenv/?p=9454
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_el
https://ec.europa.eu/info/consultations/fishing-opportunities-2019-under-common-fisheries-policy_el
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj80ebf5qrbAhWvZpoKHeZZBngQFgg6MAE&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fconsultations%2Fpublic-consultation-interim-evaluation-direct-management-component-european-maritime-and-fisheries-fund_el&usg=AOvVaw0vJpuWFLvJ-0SryMMlkujX
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-eu-support-rule-law-neighbourhood-countries-and-candidates-and-potential-candidates-enlargement-2010-2017_el
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-new-online-platform-public-access-documents-held-commission_el
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

•	 Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, της Σχολής Τεχνολο-
γίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατρο-
φής, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για 
την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Καινοτόμα Συστήματα Αει-
φόρου Αγροτικής Παραγωγής» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019, μέχρι την Τρίτη 21 Αυγούστου 2018. 
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

•	 Τα Τμήματα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περι-
βάλλοντος, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυ-
σικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του ΤΕΙ Α.Μ.Θ. και η Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυ-
ροσβεστικής Ακαδημίας καλούν τους ενδιαφερόμενους 
να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση 
του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και Διαχεί-
ριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» 
για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι την Παρα-
σκευή 31 Αυγούστου 2018. Για περισσότερες πληρο-
φορίες διαβάστε ΕΔΩ. 

•	 Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών και 
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περι-
βάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για 
την παρακολούθηση του νέου Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιώσιμη Δι-
αχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική 
Οικονομία» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι 
την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσότερες 
πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

•	 Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Ανθρώπου του Γ.Π.Α.  καλεί τους ενδιαφερόμενους να 

υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Τρόφιμα, Διατροφή και υγεία (Food, Nutrition 
and Health)» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέ-
χρι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσό-
τερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

•	  Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Αν-
θρώπου του Γ.Π.Α.  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υπο-
βάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επι-
στήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» για το ακαδημαϊ-
κό έτος 2018-2019, μέχρι την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρί-
ου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

•	 Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Ανθρώπου του Γ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους να 
υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων. Γαλακτοκομία - 
Οινολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι 
την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018. Για περισσότερες 
πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ. 

•	 Το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλ-
λουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Νέου 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, χωρίς δίδα-
κτρα, με τίτλο «Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Πα-
ραγωγής και Κλιματική Αλλαγή», για το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 τον Σεπτέμβριο του 2018 (η ακριβής 
ημερομηνία θα ανακοινωθεί στα τέλη Αυγούστου). Για 
περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

•	 Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και το 
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πόσιμο-

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικών συναλλαγών με το ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. μέσω του συστήματος E-POS (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

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 ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21615&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21588&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21551&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21589&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21590&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21591&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21612&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5
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Θαλασσινό νερό και Υγεία» για το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019, μέχρι τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018. 
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.  

•	 Το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερό-
μενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακο-
λούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμο-
σφαιρικό Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019, μέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018. Για 
περισσότερες πληροφορίες διαβάστε  ΕΔΩ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
•	 Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και 

Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου (ΕΚεΠΕΚ), δι-
οργανώνει το 14ο Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα Εκπαίδευσης νέων Επιστημόνων «Περιβάλλον 
και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Καταστροφές, Φύση, Άν-
θρωπος: Από τη διαχείριση στην πρόληψη», στην 
Αγία Πελαγία Κυθήρων, στις 9-14 Οκτωβρίου 2018. Οι 

ενδιαφερόμενοι καταθέτουν μόνο ηλεκτρονικά τις αιτή-
σεις τους μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018. Για περισσό-
τερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.   

•	 Στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου 
Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Πρόγραμμα Κατάρτισης 
με τίτλο «Σύγχρονες απαιτήσεις της υδροπονικής 
καλλιέργειας τομάτας στο θερμοκήπιο» κατά την 
περίοδο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2018 και Φεβρουαρί-
ου – Μαΐου 2019. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται 
μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018. Για 
περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

•	 Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, διοργανώνει σύντο-
μο πρόγραμμα σπουδών με θέμα «Εφαρμογές Γεωργί-
ας Ακριβείας» στοχεύοντας στην παροχή εξειδικευμέ-
νων γνώσεων και την εξοικείωση των συμμετεχόντων 
σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή σύγχρονων και 
καινοτόμων τεχνολογιών στην γεωργική παραγωγή. Για 
περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.  

 Μεταπτυχιακά

Εργασία
Τεύχος 25

•	 Προτεινόμενες θέσεις εργασίας από το Σωματείο Γεωπό-
νων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αττικής, Ανατολικής Στερε-
άς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων Αιγαίου «ΗΣΙΟ-
ΔΟΣ» ΕΔΩ. 

•	 Στις 1 Αυγούστου 2018 ξεκίνησε η διαδικασία υποβο-
λής ηλεκτρονικών αιτήσεων για όσους άνεργους, εγγε-
γραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ. ενδιαφέρονται για 
τις 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης διάρκειας οκτώ 
μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχό-
λησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, 
Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας». Μέσω 
του προγράμματος θα προσληφθούν 454 Γεωτεχνικοί 
και συγκεκριμένα, 216 Γεωπόνοι, 165 Κτηνίατροι, 38 
Δασολόγοι και 35 Γεωλόγοι. Η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων είναι η 20η  Αυγούστου 2018. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρύ-
των ζητάει:
 Γεωπόνο για να εργαστεί με σύμβαση εργασίας ορισμέ-
νου χρόνου. Η κατάθεση βιογραφικών γίνεται αυτοπρο-
σώπως στα γραφεία του Συνεταιρισμού έως 20 Αυγού-

στου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ.
 Υπάλληλο για να απασχοληθεί στο Τμήμα Επιδοτήσεων 
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και απαραίτη-
τη προϋπόθεση πρόσφατη προϋπηρεσία 4 ετών (2014-
2018) στο πρόγραμμα ΟΣΔΕ. Η κατάθεση βιογραφικών 
γίνεται αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συνεταιρισμού 
έως 20 Αυγούστου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι-
κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πενήντα 
(50) ατόμων για την επικαιροποίηση – ανανέωση του 
Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογρα-
φικά στοιχεία στην Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφε-
ρειακές Διευθύνσεις Μακεδονίας – Θράκης, Ηπείρου 
– Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 
& Κρήτης και στην Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. Για περισσό-
τερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

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.).

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

ΕΡΓΑΣΙΑ

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21598&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21596&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21595&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21649&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21627&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21572&TabID=4
http://www.oaed.gr/-/programma-koinophelous-charaktera-se-demous-periphereies-kai-kentra-koinonikes-pronoias-gia-30-333-theseis-plerous-apascholeses
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21655&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21656&TabID=4
http://www.opekepe.gr/one.asp?id=-1912862745&year=2018&cat=A
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20934&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
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ΠΡΟΚΗΡύΞΕΙΣ

•	 Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων διακηρύσσει την με ανοικτή 
διαδικασία επιλογή αναδόχου του έργου «Τεχνική υποστή-
ριξη ΕΓΥ στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/
ΕΚ και της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ στις Λιγότερο Ανεπτυγμέ-
νες Περιφέρειες», Υποέργο 2, με Κωδικό ΟΠΣ 5001372 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περι-
βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό 
πράξης ΣΑ: 2016ΣΕ27510017 (CPV: 90713000-8) που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
(Α 147) και β) τους όρους της διακήρυξης. Καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 10η Σεπτεμβρί-

ου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
•	 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκηρύσ-

σει μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημό-
σιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) την με ανοιχτή διαδικασία 
επιλογή αναδόχου σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης 
για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ορυκτές Πρώ-
τες Ύλες, καθώς και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφορών είναι η 20η Σεπτεμβρίου 2018. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχε-
τικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ.  

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

19-23
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2018

AGROFEST ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΩΡΓΙΑΣ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ &

25Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Επιμελητήρια Στερεάς Ελλάδας
Επιχειρηματικό Πάρκο Λιβαδειάς 

(πρώην Unicot)
Επιμελητήριο Βοιωτίας Τηλ.: 2261028281, 

Fax: 22610 21347 

9-12 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2018

9Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΝΕΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΟΣΚΗ-

ΣΗΣ- ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΛΑΡΙΣΑ

Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία
Τηλ.: 2310 992335, 2310 473320 εσωτ.303 

Fax: 2310 998886

17-19
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2018

17Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Η 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥ-
ΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
ΠΑΤΡΑ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής 
Βελτίωσης Φυτών, 

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Υπό την αιγίδα 
του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Ξενοδοχείο PortoRio
Email: 17thpbrcongress@gmail.com 

19-21
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2018

16Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & 
ΟΙΝΟΥ
ΑΘΗΝΑ

Λέσχη Αρχιμαγείρων Αττικής «Ακρόπολις»
Ζάππειο

Τηλ.2110129575, http://europegastronomy-
athens2018.com 

30 ΟΚΤΩΒΡΙ-
ΟΥ-1 ΝΟΕΜΒΡΙ-

ΟΥ 2018

19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
Ξενοδοχείο Royal Olympic 

http://19.phytopath.gr/, Email: 19pfs.
athens@gmail.com 

Τηλ.210 5294506, Fax: 210 5294513

1-2 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2018

15Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑΣ «ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΨΗΦΙΑ-

ΚΗ ΕΠΟΧΗ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επιστημονική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας 
(ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.)

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμά-
των Α.Π.Θ.

Web: www.etagro.gr, www.etagro.gr/2018 

2-3
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2018

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΠΗΝΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ: ΠΗΓΗ 
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ»

ΛΑΡΙΣΑ

Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας υπό την αιγίδα Υπουργείων 
& άλλων φορέων

Ξενοδοχείο Larissa Imperial
Τηλ.: 2410 533103, 2410 252121, 

2410 259757 
Email: info@pedthessalias4pinios.gr,
Web: www.pedthessalias4pinios.gr  

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
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