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Συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν την
υπαγωγή γεωτεχνικών επιχειρήσεων στο καθεστώς ενίσχυσης
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λόγω του COVID-19
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ενημερώνει τα
μέλη του για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την υπαγωγή γεωτεχνικών επιχειρήσεων στα μέτρα ενίσχυσης των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που έχουν ανακοινωθεί
από την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, ΕΔΩ μπορείτε να δείτε την τελευταία ανακοίνωση του Επιμελητηρίου με την
οποία ενημερώνει τα μέλη του για το νέο Δελτίο Τύπου
του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με το οποίο τον
μήνα Απρίλιο εντάσσονται περισσότερες επιχειρήσεις στο
υφιστάμενο πλαίσιο στήριξης των κλάδων που πλήττονται
από την εξάπλωση του κορωνοϊού, ενώ δημιουργούνται
και δύο νέα πλαίσια προστασίας που καλύπτουν ευρύτερο
αριθμό επιχειρήσεων. Επιπλέον, ΕΔΩ μπορείτε να δείτε την
προηγούμενη σχετική ενημέρωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
Αίτημα υπαγωγής Γεωτεχνικών Επιχειρήσεων στo
καθεστώς ενίσχυσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λόγω του COVID-19
Με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ.
Χ. Σταϊκούρα, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζήτησε να συμπεριληφθούν οι
Κτηνίατροι και οι Γεωτεχνικοί εργολήπτες ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις τους στα μέτρα ενίσχυσης των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που έχουν ανακοινωθεί
από την Κυβέρνηση. Τη σχετική επιστολή μπορείτε να τη
δείτε ΕΔΩ. Επισημαίνεται ότι το Επιμελητήριο απέστειλε
αντίστοιχη επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, κ. Μ. Βορίδη την οποία μπορείτε να δείτε
ΕΔΩ.
Αίτημα παράτασης της προσωρινής αναστολής του
συστήματος δηλώσεων ΟΣΔΕ
Με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μ. Βορίδη, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζήτησε την
παράταση της προσωρινής αναστολής στην λειτουργία του
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συστήματος των δηλώσεων ΟΣΔΕ για σοβαρούς λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον COVID-19. Τη
σχετική επιστολή μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.
Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το ΟΣΔΕ και τα
καταστήματα Αγροεφοδίων
Με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μ. Βορίδη, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εξέφρασε
τις ευχαριστίες του για την άμεση και θετική ανταπόκριση
του Υπουργού επί των αιτημάτων του Επιμελητηρίου για
προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του συστήματος των
δηλώσεων ΟΣΔΕ, αλλά και για συνέχιση της λειτουργίας
των καταστημάτων αγροεφοδίων. Τη σχετική επιστολή του
Επιμελητηρίου μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
Συνάντηση του Προέδρου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Σε πνεύμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση
του Προέδρου του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, κ. Σπ. Μάμαλη,
με την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Σ. Ζαχαράκη στις 4 Μαρτίου 2020, για τα θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για θέματα
της Ειδικής Αγωγής.
Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παρουσίασε
στην Υφυπουργό τα θέματα που απασχολούν τους γεωτεχνικούς εκπαιδευτικούς και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, καθώς και τις απόψεις και προτάσεις του Επιμελητηρίου για τη γενικότερη αναβάθμιση της γεωτεχνικής παιδείας.
Ο κ. Μάμαλης επεσήμανε την ανάγκη πρόσληψης μόνιμων και αναπληρωτών γεωτεχνικών εκπαιδευτικών στη
Δευτεροβάθμια Γενική και Επαγγελματική Εκπαίδευση,
καθώς και στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαί-
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Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

δευση, ενώ ζητήθηκε η άμεση παρέμβαση της κ. Ζαχαράκη για την επίλυση του ζητήματος που έχει προκύψει με
την προσμέτρηση του integrated master των Γεωπόνων,
παλαιών αποφοίτων, στους διαγωνισμούς πρόσληψης των
εκπαιδευτικών.
Επιπλέον, κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα των
αναθέσεων μαθημάτων που αντιμετωπίζουν οι γεωτεχνικοί εκπαιδευτικοί, ενώ παράλληλα το Επιμελητήριο ζήτησε
από την Υφυπουργό τη σύσταση ειδικότητας Κτηνιάτρων
εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο
Τύπου του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

πρόβλεψη για την υποχρεωτικότητα της αγοράς εφοδίων
των μελών από τους Συνεταιρισμούς, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 8 για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών
του Συνεταιρισμού, ενώ επεσήμανε ένα ακόμη σημείο το
οποίο θα πρέπει να ξαναδεί το Υπουργείο και αφορά τα
κίνητρα και τις φορολογικές απαλλαγές.
Τέλος, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έθεσε ένα θέμα που
πρέπει να διευθετηθεί με απόλυτη προτεραιότητα και είναι
αυτό της αποπληρωμής των εργαζομένων στους υπό εκκαθάριση συνεταιρισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το Σχέδιο Νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις»
Τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020, ο Πρόεδρος του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε, κ. Σπ. Μάμαλης, παραβρέθηκε στη 2η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου
της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο επεξεργασίας και
εξέτασης του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και
άλλες διατάξεις».
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου στην τοποθέτησή του,
επεσήμανε ότι ο νέος Νόμος αποτελεί θετική εξέλιξη του Ν.
4384/2016, δίνοντας μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας στους
Συνεταιρισμούς. Στα θετικά στοιχεία του Σχεδίου Νόμου, με
τα οποία συμφωνεί το Επιμελητήριο, είναι η μείωση του
ελάχιστου αριθμού ατόμων που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός Συνεταιρισμού, το θέμα της κρατικής εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 21 και η δημιουργία της
Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.
Εκτός όμως από τα θετικά στοιχεία ο κ. Μάμαλης επεσήμανε και τα αρνητικά στοιχεία του Νόμου, με τα οποία το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. διαφωνεί. Όπως η δυνατότητα που δίνεται από
το Σχέδιο Νόμου να καταστεί μέλος του Συνεταιρισμού ένα
νομικό πρόσωπο, η περίπτωση των μελών – επενδυτών, οι
οποίοι θα έχουν δικαίωμα ψήφου και το θέμα των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων. Επιπλέον, ο κ. Μάμαλης τόνισε ότι θα πρέπει να απαλειφθεί από το Σχέδιο Νόμου η

Επιστολή διαμαρτυρίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς τη ΝΕΑ
ΠΑΣΕΓΕΣ σχετικά με τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε κοινή επιστολή προς άλλους φορείς
Επιστολή διαμαρτυρίας προς τη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ απέστειλε το Επιμελητήριο με αφορμή μία αναρτημένη επιστολή
της δεύτερης στην ιστοσελίδα της, σχετικά με τις διαδικασίες του συστήματος ΟΣΔΕ, στην οποία στους υπογράφοντες,
μεταξύ των υπολοίπων φορέων ήταν και το Επιμελητήριο.
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην επιστολή διαμαρτυρίας του, επεσήμανε ότι ουδέποτε έλαβε γνώση για το περιεχόμενο της
επιστολής της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ ούτε συμφώνησε αλλά ούτε
και συνυπόγραψε το κείμενο της εν λόγω επιστολής, ενώ
ταυτόχρονα ζήτησε την απόσυρση του λογοτύπου του και
οποιασδήποτε αναφοράς στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., επιφυλασσόμενο
για κάθε περαιτέρω ενέργεια. Την επιστολή διαμαρτυρίας
του Επιμελητηρίου μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

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

Συμπλήρωση στοιχείων Εξειδίκευσης – Ειδικότητας στο Μητρώο Απασχόλησης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ που τηρεί το Επιμελητήριο
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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Λειτουργία των υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με προσωπικό ασφαλείας
Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της από 14-032020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α/1403-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφάσισε τη λειτουργία
των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου με προσωπικό ασφαλείας μέχρι και τις 24/04/2020. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

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

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

Παραρτήματα/ Νομοθεσία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με επιστολή του προς
τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζήτησε να συμπεριληφθούν οι Κτηνίατροι και οι Γεωτεχνικοί εργολήπτες
ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις τους στα μέτρα ενίσχυσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων λόγω κορωνοϊού. Τη σχετική επιστολή του Παραρτήματος μπορείτε
να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

και Τροφίμων απέστειλε το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με τους νέους γεωργούς και τα
σχέδια βελτίωσης. Τη σχετική επιστολή μπορείτε να δείτε
ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Με επιστολή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ζήτησε να λυθούν άμεσα μέτρα για την ενίσχυση των γεωτεχνικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της
πανδημίας. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να
δείτε τη σχετική επιστολή του Παραρτήματος ΕΔΩ.

Ερωτήματα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Νόμος 4673/2020: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες
διατάξεις, ΦΕΚ 52/Α/11-03-2020.
• Κ.Υ.Α. οικ. 1542/11-03-2020: Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού, ΦΕΚ
848/Β/13-03-2020.
• Απόφαση Γ.Γ. Υποδομών οικ. 16307/05-03-2020: Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την υποβολή προτάσεων
ρύθμισης θεμάτων σύναψης δημοσίων συμβάσεων
εκτέλεσης έργων του Ν. 4412/2016 και προσαρμογής
διατάξεων αυτού, ΦΕΚ 843/Β/13-03-2020.
• Ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου Οικονομικού
Έτους 2017, ΦΕΚ 823/Β/12-03-2020.
• Κ.Υ.Α. 21755/24-02-2020: Θέσπιση γενικών όρων και
διαδικασιών εκτέλεσης της Δράσης «Συμμετοχή της
Ελλάδας στην Κοινή Επιχείρηση για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων (European High
Performance Computing Joint Undertaken – Euro HPC
JU) – Πυλώνας 2: Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας,
ΦΕΚ 808/Β/12-03-2020.
• Κ.Υ.Α. 244/43472/07-02-2020: Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2020 των φορέων του Κεφ. Α΄ του Ν.
3429/2005 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων: «ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΑΙ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.»,
ΦΕΚ 746/Β/10-03-2020.
• Κ.Υ.Α. 758/68204/28-02-2020: Ειδικά μέτρα για τη διαχείριση χοίρων με σκοπό τον έλεγχο μετάδοσης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων, ΦΕΚ 730/Β/09-03-2020.
• Κ.Υ.Α. 242/43151/07-02-2020: Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

(ΕΛ.Γ.Α.)», ΦΕΚ 720/Β/06-03-2020.
• Υ.Α. 553/54206/17-02-2020: Τεχνικός Κανονισμός για
τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τη
διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, σε συμμόρφωση προς τις
οδηγίες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ, όπως ισχύουν
μετά και την τελευταία τροποποίησή τους με την εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2019/1985 της Επιτροπής (ΕΕL 308,
29.11.2019, σ. 86), ΦΕΚ 674/Β/03-03-2020.
• Κ.Υ.Α. 320/41449/06-02-2020: Τροποποίηση της
1771/149520/2019 (Β 2736) υπουργικής απόφασης
«Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα
με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013
για την περίοδο 2020-2023», ΦΕΚ 374/Β/07-02-2020.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
• Απόφαση (ΕΕ) 2020/394 της Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με τα μέτρα S.A. 39119 (2016/C)
(πρώην 2015/ΝΝ) (πρώην 2014/CP) που εφήρμοσε η
Ελληνική Δημοκρατία με τη μορφή επιδοτήσεων επιτοκίου και εγγυήσεων που συνδέονται με τις πυρκαγιές του
2007, ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/394 (EEL 076/12.03.2020).
• Απόφαση (ΕΕ) 2020/430 του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου
2020 για προσωρινή παρέκκλιση από τον εσωτερικό κανονισμό του Συμβουλίου ενόψει των ταξιδιωτικών δυσχερειών που προκαλεί η πανδημία της COVID-19 στην Ένωση,
ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/430 (EEL 088 Ι/24.03.2020).
• Γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΟΚΕ
(C097/24.3.2020)
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ΕΥΡΩΠΗ
• Η ΕΕ λαμβάνει άμεση δράση για να διατεθούν χρήματα
προκειμένου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID – 19. Το Συμβούλιο εξέδωσε δύο νομοθετικές πράξεις με σκοπό την ταχεία χρηματοδότηση από
τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την αντιμετώπιση της
παρούσας κρίσης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
ΕΔΩ.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιταχύνει τη χρηματοδότηση
για την έρευνα και επιλέγει 17 σχέδια για την ανάπτυξη εμβολίων, θεραπειών και διαγνωστικών δοκιμών. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει έναν ευρωπαϊκό νόμο

για το κλίμα και δρομολογεί διαβούλευση σχετικά με
το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει παγκόσμιο συνασπισμό για τη βιολογική ποικιλότητα. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα για την ποιότητα
του αέρα με τα οποία παρέχονται πολιτικές κατευθύνσεις για τα μελλοντικά μέτρα καταπολέμησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Ελλάδα
• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..
Ευρώπη
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 27 Μαΐου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικών
συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

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

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

Ειδικές – προνομιακές τιμές στα μέλη
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

15- 17
ΙΟΥΛΙΟΥ
2020

INTERNATIONAL CONFERENCE «WATER EFFICIENCY &
CLIMATE RESILIENT AGRICULTURE»
ΧΑΝΙΑ

IOSV, SWRI, H.A.O. «DEMETER»
Χανιά Κρήτης
Web: https://acw-conference.com,
Email: secretariatacw@gmail.com

20-24
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020

3RD EUROPEAN REGIONAL CONFERENCE OF IAEGEYROENGEO 2020
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας
Αίγλη Ζαππείου

24-27
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020

HAICTA 2020 «9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN
AGRICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Web: https://2020.haicta.gr

25-30
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2020

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «CITIES ON VOLCANOES 11»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, ΠΜΣ
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών
& Κρίσεων», Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Web: https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/
workshops

9-10
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2020

16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΓΡΟ «SUSTAINABLE AGRICULTURE,
FOOD SECURITY AND CLIMATE CHANGE: CHALLENGES
AND OPPORTUNITIES IN BIO-ECONOMY»
ΑΘΗΝΑ

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

ΜΑΪΟΣ
2021

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΙΑΣ / ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Perrotis College – Κέντρο Ελιάς Krinos
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Θεσσαλονίκη
Web: https://www.medevents.gr/congress/
olive2020#/content-top

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

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

Τ.Ε.Α.ΓΕ.:
• 12 χρόνια λειτουργίας με υψηλές αποδόσεις, φοροαπαλλαγές, ασφάλεια και ευελιξία (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
• Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
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