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Παρέμβαση για τις διαδικασίες αναγνώρισης
των πτυχίων Γεωτεχνικών τμημάτων ως ενιαίων
και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου
Παρέμβαση για τις διαδικασίες αναγνώρισης των πτυχίων Γεωτεχνικών Τμημάτων ως ενιαίων και αδιάσπαστων τίτλων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου με επιστολή του προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων έκανε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Στην επιστολή του, επισήμανε ότι ενώ έχουν εκδοθεί ήδη
Υπουργικές Αποφάσεις για την αναγνώριση των πτυχίων πολλών Γεωτεχνικών Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων ως ενιαίοι και αδιάσπαστοι τίτλοι σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated masters), εκκρεμεί
η ολοκλήρωση της διαδικασίας για τα Τμήματα Γεωπονίας και Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ..
Τονίζει ότι το Υπουργείο θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ολοκλήρωση όλων των
διαδικασιών αναγνώρισης για να διασφαλιστεί η ισότιμη
αντιμετώπιση των απόφοιτων των Γεωτεχνικών Τμημάτων σε διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων οργανικών
μονάδων των δημόσιων φορέων που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και σε διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού μέσω
διαγωνισμών που αναμένεται να διενεργηθούν. Αναλυτικά, τη σχετική επιστολή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να τη

δείτε ΕΔΩ.
To Επιμελητήριο, με αφορμή την υπ΄αριθμ. 3ΕΑ/2019
προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για την πρόσληψη εκπαιδευτικών
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και δεδομένου ότι η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. έχει απευθύνει αίτημα για αναγνώριση
του πτυχίου που απονέμει το Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ.
ως ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), απέστειλε δεύτερη
επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επίσπευση και άμεση ολοκλήρωση της
διαδικασίας αναγνώρισης με σκοπό τη διασφάλιση της ισότιμης αντιμετώπισης όλων των Γεωπόνων εκπαιδευτικών
στην εν λόγω προκήρυξη. Αναλυτικά, τη δεύτερη επιστολή
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.
Επιπλέον, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. ζητώντας του να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την επιτάχυνση και ολοκλήρωση
της διαδικασίας αναγνώρισης του πτυχίου του Τμήματος
ως integrated master. Τη σχετική επιστολή μπορείτε να τη
δείτε ΕΔΩ.

Έκδοση εγγυητικών επιστολών από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
για γεωτεχνικούς μελετητές και εργολήπτες
Μετά από συνεχείς και συστηματικές παρεμβάσεις
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρέχεται
πλέον, με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4611/2019
(ΦΕΚ 73/Α’/17-5-2019), η δυνατότητα σε όλους τους
γεωτεχνικούς που διαθέτουν μελετητικό ή εργοληπτικό πτυχίο από τη Διεύθυνση Μητρώου του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, να αξιοποιήσουν τις παροχές εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας που προσφέρει το
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε..

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπογραμμίζει πως με τη συγκριμένη νομοθετική ρύθμιση επιλύεται, με τρόπο δίκαιο, ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο απασχολούσε επί σειρά ετών τον γεωτεχνικό
κόσμο και εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα. Ε. Αχτσιόγλου και τον Πρόεδρο του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., κ. Κ. Μακέδο, για την εποικοδομητική συνεργασία και τη θετική τους ανταπόκριση στο σχετικό αίτημα του
Επιμελητηρίου.
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Παραρτήματα
Παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το επίδομα των Κτηνιάτρων
Με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρο Αραχωβίτη, το Γεωτεχνικό
Επιμελητήριο ζητά την επαναχορήγηση του ανθυγιεινού
επιδόματος των Κτηνιάτρων ως τρόπο αναγνώρισης των
σοβαρών εργασιακών κινδύνων που αντιμετωπίζουν καθημερινά κατά την άσκηση της εργασίας τους, όπως βιολογικούς κινδύνους, φυσικούς κινδύνους και ψυχωκοινωνικούς κινδύνους. Τη σχετική επιστολή μπορείτε να τη
δείτε ΕΔΩ.

Αίτημα εκπροσώπησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Ομάδα
Εργασίας για το Π.Δ. 99/2018
Με αφορμή την απόφαση πρόσφατης διυπουργικής σύσκεψης για συγκρότηση Ομάδα Εργασίας με σκοπό την εισήγηση, κατόπιν επεξεργασίας, για την άμεση διόρθωση των
αστοχιών του Π.Δ. 99/2018 που αφορά τα επαγγελματικά
δικαιώματα των μηχανικών, και με δεδομένο ότι μέρος των
δικαιωμάτων αποτελούν επιστημονικά και επαγγελματικά
αντικείμενα των γεωτεχνικών – μελών του Επιμελητηρίου,
το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του ζήτησε από τον Υπουργό Επικρατείας κ. Χ. Βερναρδάκη τη συμμετοχή εκπροσώπων του
Επιμελητηρίου στην εν λόγω Ο.Ε. Τη σχετική επιστολή του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έγγραφο προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλε το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για την προστασία της γεωργικής γης υψηλής
παραγωγικότητας, τονίζοντας ότι η γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί φυσικό πόρο μη ανανεώσιμο που βρίσκεται ήδη σε ανεπάρκεια στη χώρα μας και επισημαίνει πως
τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε στην Ελλάδα ένα νομοθετικό
πλαίσιο για την προστασία της το οποίο όμως είναι αντιφατικό
και αποδείχτηκε αναποτελεσματικό. Αναλυτικά, το σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Το Παράρτημα της Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
με επιστολή του ζήτησε από τον Αναπληρωτή Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παράταση των συμβάσεων των Δασολόγων και Δασοπόνων της προκήρυξης ΣΟΧ 2/2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου για την
υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Τη σχετική επιστολή
του Παραρτήματος μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
• Συγκροτήθηκαν οι πενταμελείς Επιτροπές Κλάδων του
Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατά
την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των
Κλάδων στις 18 Μαρτίου 2019. Τη σύνθεση των Επιτροπών μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
• Με κοινή τους ανακοίνωση τα Παραρτήματα Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πρότειναν την παράταση των συμβάσεων των εποχικών υπαλλήλων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που προσλήφθηκαν με την προκήρυξη ΣΟΧ
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1/2018 για την επικαιροποίηση του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία και τη βελτίωση του χαρτογραφικού υπόβαθρου, με σκοπό την ολοκλήρωση του έργου. Αναλυτικά, τη σχετική ανακοίνωση
των Παραρτημάτων μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.
• Με κοινό Δελτίο Τύπου τα Παραρτήματα Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πρότειναν στην
κυβέρνηση την παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων της ΣΟΧ 2/2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2020, για την υποστήριξη
των Διευθύνσεων Δασών της Ανατολικής Μακεδονίας
& Θράκης στην όσο το δυνατόν καλύτερη ολοκλήρωση
του έργου των Τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων
για τους Δασικούς Χάρτες. Αναλυτικά, το σχετικό Δελτίο
Τύπου των Παραρτημάτων μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.
• Με κοινή τους επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων τα Παραρτήματα Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζήτησαν την
άρση των αδικιών στους κτηνοτρόφους των νομών χωρικής τους αρμοδιότητας που προκύπτουν στο πλαίσιο
της πρόσκλησης του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 20142020. Την κοινή επιστολή των δύο Παραρτημάτων μπορείτε να τη δείτε αναλυτικά ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6
Απριλίου 2019 στην Πάτρα η εκδήλωση για τον ρόλο
των Γεωλόγων στην πρόληψη των Φυσικών Καταστροφών και των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής που διοργάνωσε το Παράρτημα σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Ελλήνων Γεωλόγων και το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.
• Το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλά-
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Μεταπτυχιακά
δας με έγγραφό του προς το ΚΕΤΕΚ Πάτρας, ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας, πρότεινε ειδικότητες για το σχολικό έτος 20192020 και συγκεκριμένα πρότεινε τεχνικούς θερμοκηπίων
βιολογικών καλλιεργειών με έμφαση στη χρήση γεωργίας
ακριβείας και εναλλακτικών μεθόδων (π.χ. υδροπονίας)
και τεχνικούς διαχείρισης ζωικού κεφαλαίου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Αναλυτικότερα, το σχετικό έγγραφο
του Παραρτήματος μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Με επιστολή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας αλλά και την Περιφέρεια Κρήτης το Παράρτημα
Κρήτης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στηρίζει την παράταση των συμβάσεων των Δασολόγων και Δασοπόνων της ΣΟΧ 2/2018
του Ελληνικού Κτηματολογίου μέχρι την οριστική κύρωση
των Δασικών Χαρτών για την όσο δυνατόν καλύτερη ολοκλήρωση του έργου των Τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων για τους Δασικούς Χάρτες. Τη σχετική επιστολή του
Παραρτήματος μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αρχιτεκτονική Τοπίου» για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2021,
μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,
μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
• Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους
να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Αρχιτεκτονική Τοπίου» για τα ακαδημαϊκά έτη 20192021, μέχρι τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους

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

να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην
Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και
Ανθοκομικών Ειδών» για το ακαδημαϊκό έτος 20192020, μέχρι τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος» για
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέχρι τη Δευτέρα 24
Ιουνίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Καινοτόμες Εφαρμογές στην Αειφορική
Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών και στην Αγρομετεωρολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέχρι
τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
• Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών

Συμπλήρωση στοιχείων Εξειδίκευσης – Ειδικότητας στο
Μητρώο Απασχόλησης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ που τηρεί το
Επιμελητήριο (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
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του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουρισμού και Πολιτισμού» για το ακαδημαϊκό έτος 20192020, μέχρι την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών και
Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για
την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέχρι την
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα
για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Διαχείριση
Θερμοκηπίων και Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών»
για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τη Δευτέρα 24
Ιουνίου 2019 έως και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου
2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα
για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες και Συστήματα
Αειφόρου Φυτικής Παραγωγής» για το ακαδημαϊκό

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

έτος 2019-2020, από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019 έως
και τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα
για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φυτιατρική και Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, έως και τη
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
• Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών
σπουδών του Πάντειου Πανεπιστημίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την
παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο και
Διακυβέρνηση» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,
μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» για το
χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020,
μέχρι το Σάββατο 29 Ιουνίου. 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.).
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Ν. 4611/16-05-2019: Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση
και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις
Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων
και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 73/Α/17-05-2019.
• Ν. 4610/07-05-2019: Συνέργειες Πανεπιστημίων και
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές
διατάξεις, ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019.
• K.Y.A. 453/112672/20-05-2019: Χορήγηση ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα
και ειδικότερα σε αιγοπροβατοτρόφους της Περιφέρειας
Κρήτης που διατηρούν εκμεταλλεύσεις με θηλυκά ενήλικα αιγοπρόβατα (τουλάχιστον ενός έτους), οι οποίοι
έχουν παραδώσει γάλα εντός του 2018 ή / και προχωρήσει σε επίσημες σφαγές για τα έτη 2018-2019, στο
πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής
(EEL 352, 24.12.2013) όπως τροποποιήθηκε με τον Καν.
(ΕΕ) αριθμ. 316/2019 (L51/1/22-02-2019), ΦΕΚ 1791/
Β/21-05-2019.
• Κ.Υ.Α. 273/104678/13-05-2019: Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής
της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο
πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2019,
ΦΕΚ 1716/Β/16-05-2019.
• Υ.Α. 562/93601/25-04-2019: Τροποποίηση και αντικατάσταση
της
1847/51107/26-04-2016
(ΦΕΚ
1275/Β/2016) υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του
Μέτρου 13 ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται
από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ
2014-2020, ΦΕΚ 1641/Β/13-05-2019.
• Κ.Υ.Α. 1384/24-04-2019: 1η τροποποίηση της κοινής
υπουργικής απόφασης 2635/13.09.2017 (Β 3313) περί
πλαισίου λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας

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

περιόδου 2014-2020», ΦΕΚ 1557/Β/08-05-2019.
• Κ.Υ.Α. 181752/2052/02-05-2019: Ρύθμιση θεμάτων
συνεργασίας μεταξύ Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο,
ΦΕΚ 1525/Β/07-05-2019.
• Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/38552/265/25-04-2019: Πρόγραμμα Δράσης περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί
ως ευπρόσβλητες ζώνες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 2 της οικ.
19652/1906/1999 κοινή υπουργική απόφαση (Β 1575)
όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 91/676/
ΕΟΚ «για την προστασία των υδάτων της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης» του Συμβουλίου της 12ης
Δεκεμβρίου 1991 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 1496/Β/03-05-2019.
• Κ.Υ.Α. 981/88525/22-04-2019: Όροι και προϋποθέσεις
για την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης εκτός κοινοτικού καταλόγου του είδους Cannabis sativa L., ΦΕΚ
1445/Β/24-04-2019.
• Κ.Υ.Α. 982/88573/22-04-2019: Καθορισμός αναγκαίων
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 347 της 20-12-2013,
σ.608), και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 (EEL
227 της 31-7-2014, σ.69) και 693/2014 (EEL 181 της
20-6-2014, σ.1) της Επιτροπής, σχετικά με τους όρους
και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας των ποικιλιών κάνναβης του είδους Cannabis sativa L με περιεκτικότητα
σε τετραϋδροκανναβινόλη μέχρι 0,2%, για τη χορήγηση
της βασικής ενίσχυσης, ΦΕΚ 1444/Β/24-04-2019.
• Κ.Υ.Α.1106/70387/04-04-2019: Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, του κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2017/1182 της Επιτροπής, των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2017/1184 και (ΕΕ) 2017/1185 της Επιτροπής και της αριθμ. 2010/642/ΕΕ απόφασης της Επιτροπής, σχετικά με την ταξινόμηση των σφαγίων βοοειδών
και χοίρων και την αναφορά των τιμών της αγοράς για
ορισμένες κατηγορίες σφαγίων και ζώντων ζώων, ΦΕΚ

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικών συναλλαγών με
το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσω του συστήματος E-POS
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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1424/Β/24-04-2019.
• Υ.Α. 956/67092/01-04-2019: Τροποποίηση των
608/14.1.1986 (Β 49) και 18827/7.5.1986 (Β 318) αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας, ΦΕΚ 1421/Β/24-042019.
• Κ.Υ.Α 452/79088/12-09-2019: Τροποποίηση της αριθμ.
425/42522/20-5-2013 (Β 1239) κοινής υπουργικής
απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας
Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του
Ν. 3877/2010 (Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής
ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική
Ενημερότητα», ΦΕΚ 1418/Β/24-04-2019.
• Κ.Υ.Α. 79/83656/17-04-2019: Χορήγηση ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα
της πρωτογενούς παραγωγής Ζαχαροτεύτλων και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρμογής του Καν.
(ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019 (L51/1/22-022019), ΦΕΚ 1365/Β/19-04-2019.
• Υ.Α. 923/82816/16-04-2019: Τροποποίηση της
1178/27361/10-03-2015 απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του
Συμβουλίου» (Β 430), ΦΕΚ 1365/Β/19-04-2019.
• Κ.Υ.Α. 903/67930/02-04-2019: Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά
για το έτος 2019, ΦΕΚ 1319/Β/17-04-2019.
• Υ.Α. 890/60816/26-03-2019: 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) 2019/114 της Επιτροπής (ΕΕL 23,
25.1.2019, σ.35), ΦΕΚ 1313/Β/17-04-2019.

Δωρεάν δημιουργία ιστοσελίδας για τα μέλη του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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• Κ.Υ.Α. 255/58529/22-03-2019: Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 4 και 32 του κανονισμού (ΕΕ) 640/2014
και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, όσον
αφορά τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες αναγνώρισης των γεγονότων ανωτέρας βίας και εξαιρετικής περίστασης και των φυσικών περιστατικών σε βοοειδή και
σε αιγοπρόβατα, ΦΕΚ 1112/Β/03-04-2019.
• Υ.Α. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466/30-01-2019: Εξειδίκευση του
είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά
κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά
(οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά
έργα, ΦΕΚ 1047/Β/29-03-2019.
• Κ.Υ.Α. 165/57052/21-03-2019: Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. 1629/64708/14-06-2017
υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα
πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52,
του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το
κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2018 και εφεξής, ΦΕΚ 1077/Β/01-042019.
• Υ.Α. 8401/46758/08-03-2019: Καθορισμός τιμών αναφοράς πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται στη
χώρα, αποκτάται ενδοκοινοτικά ή εισάγεται από το εξωτερικό, ΦΕΚ 1027/Β/27-03-2019.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
• Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/694 της Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή χρηματοδότησης που δεν συνδέεται με τις δαπάνες
των συναφών πράξεων, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/694.
• Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/693 της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
481/2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τους ειδικούς κανόνες σχετικά
με την επιλεξιμότητα των δαπανών για τα προγράμματα
συνεργασίας, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/693.

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικής συναλλαγής για την πληρωμή της συνδρομής στο
Επιμελητήριο και της εισφοράς 2% για τις μελέτες (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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ΕΥΡΩΠΗ
• Στις 21 Μαΐου 2019 το Συμβούλιο της Ε.Ε. εξέδωσε Κανονισμό που σκοπό έχει τον εξορθολογισμό των υποχρεώσεων υποβολής περιβαλλοντικών εκθέσεων των κρατών μελών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Η Ε.Ε. προχώρησε στην έγκριση νέων κανόνων για τη
διάθεση προϊόντων λίπανσης στην αγορά της. Στις 21
Μαΐου εξέδωσε κανονισμό που εναρμονίζει τις απαιτήσεις για τα λιπάσματα που παράγονται από φωσφορικά
ορυκτά και από οργανικές ή δευτερογενείς πρώτες ύλες
στην Ε.Ε. ανοίγοντας νέες δυνατότητες για την παραγωγή και τη διάθεσή τους στο εμπόριο σε μεγάλη κλίμακα.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Συμβούλιο της Ε.Ε. ενέκρινε στις 21 Μαΐου την οδηγία με την οποία επιβάλλονται νέοι περιορισμοί για ορισμένα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Στις 16 Μαΐου 2019 το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα σχετικά με τους στόχους αναπτυξιακής βοήθειας
της Ε.Ε. με τη μορφή ετήσιας έκθεσης για το 2019 προς
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Στις 14 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες
η τακτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ελλάδα
εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρο Αραχωβίτη και τον Γενικό
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπο Κασίμη. Οι συζητήσεις στο
Συμβούλιο ξεκίνησαν με το νέο μοντέλο υλοποίησης της
ΚΑΠ μετά το 2020, ενώ ο Υπουργός κατά την παρέμβασή
του επεσήμανε την αναγκαιότητα στήριξης και διατήρησης του προϋπολογισμού της Κ.Α.Π.. Επιπλέον, το Συμβούλιο απασχόλησε η αγορά γεωργικών προϊόντων, το
διεθνές εμπόριο των γεωργικών προϊόντων, καθώς και
θέματα Αλιείας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε
να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπ.Α.Α.Τ. ΕΔΩ.
• Στις 9 Μαΐου, οι ηγέτες της Ε.Ε. κατά τη σύνοδό τους
στο Σιμπίου της Ρουμανίας εξέδωσαν τη διακήρυξη του
Σιμπίου κατά την οποία συμφώνησαν σε 10 δεσμεύσεις
τις οποίες θα ακολουθούν όλες οι αποφάσεις τους. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Τέσσερις πόλεις της Ε.Ε. προσφέρονται να φιλοξενήσουν
την έδρα της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας
(ΕΑΕ), η Λευκωσία, η Σόφια, η Ρίγα και η Μπρατισλάβα.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Στις 15 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο η τακτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών

•

•

•

•

•

Γεωργίας & Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα
εκπροσωπήθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρο Αραχωβίτη και τον Γενικό
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπο Κασίμη. Το Συμβούλιο απασχόλησε η «πράσινη αρχιτεκτονική» της μελλοντικής
Κ.Α.Π. μετά το 2020 και η κατάσταση της αγοράς των
κυριότερων προϊόντων της Ένωσης. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΔΩ.
Στις 15 Απριλίου το Συμβούλιο της Ε.Ε. εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί
κατά την εφαρμογή της δασικής στρατηγικής της Ε.Ε.
και σχετικά με ένα νέο πλαίσιο για τα δάση. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Στις 15 Απριλίου το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της
Ε.Ε. εξέδωσε δέσμη νομοθετικών πράξεων για τις εκπομπές CO2 από αυτοκίνητα, κοινούς κανόνες στην αγορά
φυσικού αερίου, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
κανόνες για τις συμβάσεις πωλήσεων προϊόντων και
ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο και σε καταστήματα και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Στις 9 Απριλίου το Συμβούλιο της Ε.Ε. εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με το πώς εφαρμόζεται από την Ε.Ε.
το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη
ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο θεσπίστηκε το
2015 και περιλαμβάνει 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
(ΣΒΑ). Η Ατζέντα του 2030 έχει οριζόντιο χαρακτήρα και
η εφαρμογή της απαιτεί διατομεακή προσέγγιση από
την Ε.Ε. και τα κράτη μέλη της. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
Στις 9 Απριλίου το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για τη
σύσταση ομάδας σοφών υψηλού επιπέδου σχετικά με
την ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για
την ανάπτυξη. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Η Ε.Ε. εκσυγχρονίζει και ενισχύει τη νομοθεσία της όσον
αφορά την προστασία των καταναλωτών. Οι πρέσβεις
των κρατών μελών συνήλθαν στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου και ενέκριναν μία
συμφωνία μεταξύ της ρουμανικής Προεδρίας και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα σχέδιο οδηγίας το
οποίο τροποποιεί τέσσερις υφιστάμενες οδηγίες της Ε.Ε.
που προστατεύουν τα συμφέροντα των καταναλωτών.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Ε λ λ ά δ α
• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..
• Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τα σχέδια προδιαγραφών που αφορούν στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση (πρότυπα της σειράς AGRO 2). Η διαβούλευση θα διαρκέσει
μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Ε υ ρ ώ π η
Στις 26 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση των κανόνων που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις στη γεωργία. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΕΡΓΑΣΙΑ
Η A CERT Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πιστοποίησης Α.Ε. στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων της επιθυμεί να
προσλάβει:
1. Επιθεωρητές Βιολογικής Φυτικής Παραγωγής.
2. Στέλεχος του τμήματος GLOBAL.G.A.P., AGRO 2.
3. Στέλεχος του Τμήματος Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης και Τουριστικών Καταλυμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων για
την υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης Νέων Αγροτών, που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο εφαρμογής της
Πράξης «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του
ΠΑΑ 2014-2020, για τους δικαιούχους της 1ης και 2ης Προκήρυξης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020.
Οι υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μόνο ηλεκτρονικά, στο διαδικτυακό
τόπο http://katartisi2019.elgo.gr έως και την Τρίτη 04.06.2019. Τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

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

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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Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

9TH INTERNATIONAL FORUM MINERAL RESOURCES IN
GREECE «SUSTAINABLE GROWTH THROUGH RESPONSIBLE
MINNG»
ΑΘΗΝΑ

King George Hotel

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.
Web: http://giesco2019.gr/index.php/papersubmission/abstract-submission-form

27-29
IOYNIOY 2019

12TH EFITA INTERNATIONAL CONFERENCE
ΡΟΔΟΣ

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

18-20
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019

12Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «EUROMED»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ξενοδοχείο Macedonia Palace

26-28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

9Ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΟΡΑΜΑ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
ΜΕΤΣΟΒΟ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο & Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας
Εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
Τηλ.: 210 7722769, 7723482, 7723944, Web:
http://mire.ntua.gr

15-18
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

18Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος
Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής
http://www.entsoc.gr/18pes/

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2019

17Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου
Web: www.psid.gr, Email: sinedrioixthiologon-2019@googlegroups.com
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