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Συνάντηση του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τον νέο Υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Σε πνεύμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη
συνάντηση του Δ.Σ. του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και του Προέδρου του κ. Σπυρίδωνα Μάμαλη, με τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
κ. Μ. Βορίδη και τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γ. Στρατάκο, την Τρίτη 30 Ιουλίου 2019.
Στη συνάντηση συζητήθηκε η συμβολή της λειτουργίας
του Επιμελητηρίου στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ρόλου του ως θεσμικού συμβούλου της Πολιτείας αλλά και
στο πλαίσιο του περαιτέρω εκσυγχρονισμού του ως οργανισμού που θα παρέχει ακόμα καλύτερες και αξιόπιστες υπηρεσίες στους γεωτεχνικούς- μέλη του.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και στη συμβολή του Επιμελητηρίου στον σχεδιασμό
και τη στρατηγική της χώρας για τη νέα ΚΑΠ, με την υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας στο συμβουλευτικό και
υποστηρικτικό πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού. Επίσης, στη συνάντηση τέθηκαν ζητήματα για:
• την άμεση εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
των επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης

• την προστασία του ζωικού κεφαλαίου από εισερχόμενες
ζωονόσους όπως την αφρικανική πανώλη των χοίρων
• την αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων
ζώων και σφαγείων με εφαρμογή εντατικών ελέγχων
• την αποτελεσματική αντιμετώπιση της λαθραίας εισαγωγής φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και άλλων σκευασμάτων από όμορες χώρες
• την επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς
αλλά και μια σειρά άλλων ζητημάτων γεωτεχνικού ενδιαφέροντος για τα οποία το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε σχετικό ΥΠΟΜΝΗΜΑ.
Η πρώτη αυτή συνάντηση του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με
τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αποτέλεσε ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση της συνέχισης
της γόνιμης και στενής συνεργασίας του Υπουργείου με
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τον θεσμοθετημένο
Σύμβουλο της Πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης και παραγωγικής ανασυγκρότησης του πρωτογενή τομέα, αλλά και
εφαρμογής μιας πολιτικής με στόχο την ορθή διαχείριση
και προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.

Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για το Μάτι
Στις 7 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε από το Τ.Ε.Ε. συνάντηση εργασίας για την εκπόνηση του «Ειδικού Χωρικού
Σχεδίου για το Μάτι» και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εκπροσωπήθηκε από
τον κ. Διονύσιο Γκούτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο της συνάντησης καθορίστηκαν οι στόχοι
και η διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου, καθώς και το σχετικό χρονοδιάγραμμα.
Στη συνάντηση, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
τόνισε την αναγκαιότητα το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο να υιοθετήσει την έννοια της Διατήρησης του Πράσινου Ισοζυγίου, η οποία περιλαμβάνει τη βασική αρχή «ό,τι κάηκε αντικαθίσταται». Με βάση αυτή την αρχή, μετά την καταγραφή

της επακριβούς ζημιάς σε φυτικό κεφάλαιο (δασικό, αγροτικό, αστικό πράσινο κλπ.), θα πρέπει να προβλεφθεί στο
Ε.Χ.Σ. η αντικατάστασή του με ισόποση φύτευση, μετά από
εμπεριστατωμένη μελέτη γεωτεχνικού επιστήμονα, ώστε
να διατηρηθεί τόσο το σχετικό ισοζύγιο με πιθανές μεταβολές στη χωροθέτηση, όσο και ο γενικότερος χαρακτήρας
της περιοχής, με βάση το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό που θα εισαγάγει για την περιοχή το Ε.Χ.Σ..
Επιπλέον, το Επιμελητήριο έθιξε επιμέρους θέματα όπως
η διαμόρφωση αντιπυρικών ζωνών με κατάλληλη περιμετρική φύτευση, η αναγκαιότητα αντιπυρικής θωράκισης
περιβάλλοντων και κοινόχρηστων χώρων με τη χρήση βραδύκαυστων φυτικών ειδών, η τήρηση των προδιαγραφών
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Παραρτήματα

φύτευσης και άρδευσης κ.α., ενώ τέλος, επισήμανε το πρόβλημα των φαινόμενων οπισθοδρομούσας διάβρωσης στην
παράλια ζώνη της περιοχής και της ύπαρξης μεγάλης κλίσεως πρανών, ως αποτέλεσμα των γεωμορφολογικών και γεωλογικών συνθηκών της περιοχής. Αναλυτικότερα, μπορείτε
να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ.

ταστεί η σύσταση μίας Επιστημονικής Επιτροπής αποτελούμενη από εκπροσώπους φορέων όπως τα Α.Ε.Ι., το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το Τ.Ε.Ε., το Εθνικό Αστεροσκοπείο κ.ά., η οποία θα
βοηθά και θα συνεπικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο ενός
τέτοιου κέντρου. Αναλυτικότερα, τη σχετική επιστολή του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

Παρέμβαση επί του προσχεδίου Κανονιστικής Απόφασης της Διεύθυνσης Υδάτων Αττικής
Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης για την έκδοση νέας κανονιστικής απόφασης της Διεύθυνσης Υδάτων Αττικής, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατέθεσε τις παρατηρήσεις του επί του προσχεδίου της ως άνω
απόφασης προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Το
Επιμελητήριο πιστεύει πως η κανονιστική απόφαση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς και πως σε οποιαδήποτε περίπτωση θα πρέπει να είναι σε πλήρη εναρμόνιση με το σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής. Αναλυτικά, τις
παρατηρήσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του προσχεδίου μπορείτε
να τις δείτε ΕΔΩ.

Νέα παρέμβαση στο Υπουργείο Παιδείας σχετικά με
τη διδασκαλία του μαθήματος «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Με επιστολή του προς τη νέα Υπουργό Παιδείας και
Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τονίζει τον άδικο και αδικαιολόγητο
αποκλεισμό των Γεωπόνων και Γεωλόγων εκπαιδευτικών
από την Α΄ ανάθεση του γνωστικού αντικειμένου «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
και ζητά την άμεση τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής
Απόφασης, δεδομένου ότι έχει ήδη δημοσιοποιηθεί η πρόσκληση για απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών στα Σ.Δ.Ε.,
ενώ αναμένεται σύντομα η έκδοση σχετικής προκήρυξης
του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. Τη σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου μπορείτε να
τη δείτε ΕΔΩ.

Θετικό βήμα χαρακτηρίζει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τη δημιουργία Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος
Την άποψή του γραπτώς προς τον αρμόδιο Υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη εξέθεσε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη δημιουργία του Ελληνικού Κέντρου
Διαστήματος. Το Επιμελητήριο πιστεύει ότι η σύσταση ενός
τέτοιου κέντρου αποτελεί ένα θετικό βήμα προς την κάλυψη του κενού που υπάρχει στις κρατικές υπηρεσίες και
σε εθνικά ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα στον τομέα
του Διαστήματος. Επιπλέον, θεωρεί ότι οι γεωτεχνικοί επιστήμονες – μέλη του έχουν άμεση επιστημονική αλλά και
επαγγελματική εμπλοκή στις δραστηριότητες ενός εθνικού
φορέα Διαστημικών Εφαρμογών, ενώ τέλος ζητά να εξε-

Αίτημα επίσπευσης της διαδικασίας αναγνώρισης
του πτυχίου του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ. ως
Integrated Master
Τη νέα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη
Κεραμέως, ενημέρωσε εγγράφως το Επιμελητήριο για την
εκκρεμότητα που αφορά στην αναγνώριση του πτυχίου
που απονέμει το Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. ως ενιαίου
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) και ζήτησε την επίσπευση και την
άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αναλυτικά, τη σχετική
επιστολή μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
Το Παράρτημα Θράκης εξέδωσε Δελτίο Τύπου για την αξιοποίηση γενετικού υλικού και το λάθος μας να πετάμε
τα κουκούτσια από τα φρούτα στα σκουπίδια, γιατί και αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην αντιστροφή της κλιματικής
αλλαγής. Δείτε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.

Εγγραφή νέων μελών μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
• Το Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. 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 την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του
Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν
υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φυσικοί
Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία και Βιοοικονομία» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέχρι την
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 20192020, από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι την
Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωργία» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέχρι την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών
Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέχρι την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου
2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
• Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής
Μηχανικής του Γ.Π.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους να
υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική» για το ακαδημαϊκό έτος
2019-2020, από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου μέχρι και
την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
• 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, μέχρι 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
έτος 2019-2020, μέχρι 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, μέχρι τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Τα Τμήματα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους
να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία
και το Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 20192020, από τη Δευτέρα 26 Αυγούστου μέχρι τη Δευτέρα
30 Σεπτεμβρίου 2019 (δεύτερη περίοδος υποβολής).
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την
παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Γεωχωρικές Τεχνολογίες» για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μέχρι την Παρασκευή 13
Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Π.Δ. 71/01-07-2019: Μητρώα συντελεστών παραγωγής
δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και
λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.),
ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019.
• ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.Α.Π. & Δ.Κ.Π. 2190/175302/12-07-2019:
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1641/125576/31-052019 Απόφασης Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ.
• ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ.Α.Π. & Δ.Κ.Π. 2120/167340/05-07-2019:
Τροποποίηση της αριθ. 4075/182059/31-12-2018 πρόσκλησης, για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του
ΠΑΑ 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα,
ΑΠΟΦΑΣΗ.
• Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/1418/545/06-08-2019: Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και αγριόχοιρων σε
αγροτικές και λοιπές περιοχές, ΦΕΚ 3139/Β/07-082019.
• ΑΠΟΦΑΣΗ 3668/29-07-2019: Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Κωνσταντίνο Σκρέκα, ΦΕΚ 3134/Β/06-08-2019.
• ΑΠΟΦΑΣΗ 3669/29-07-2019: Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Φωτεινή Αραμπατζή, ΦΕΚ 3134/Β/06-08-2019.
• Κ.Υ.Α. 1593/166597/05-07-2019: Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων
και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων
αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση
των ενεργειών διαχείρισής τους για τα έτη 2019, 2020
και 2021, ΦΕΚ 2894/Β/05-07-2019.
• Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΓΔΔΔΠ/61420/447/03-07-2019: Πρώτο
Σχέδιο Δράσης του Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της
Δασοπονίας 2018-2038 (Δημόσια Πολιτική Πρόληψης
Δασικών Πυρκαγιών), ΦΕΚ 2863/Β/05-07-2019.
• Υ.Α. 4643/01-07-2019: Τέταρτη τροποποίηση του πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλον στην ανταγωνιστικότητα της
εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που
συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, ΦΕΚ 2862/
Β/05-07-2019.
• Κ.Υ.Α. 4636/01-07-2019: Ρυθμίσεις στο πλαίσιο του
Υπομέτρου 8.3: Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων του Μέτρου 08 – Επενδύσεις στην
ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βι-
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ωσιμότητας των δασών του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020, ΦΕΚ
2834/Β/05-07-2019.
Κ.Υ.Α. 4637/01-07-2019: Ρυθμίσεις στο πλαίσιο του
Υπομέτρου 8.4: Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων του Μέτρου 08 – Επενδύσεις
στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της
βιωσιμότητας των δασών του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την περίοδο 2014-2020, ΦΕΚ
2834/Β/05-07-2019.
Υ.Α. 107282/Κ4/03-07-2019: Καθορισμός διαδικασίας,
απαιτούμενων δικαιολογητικών και τύπου βεβαίωσης
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με
το Π.Δ. 38/2010 (Α 78) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
4610/2019 (Α 70), ΦΕΚ 2813/Β/04-07-2019.
Υ.Α. 479/158654/01-07-2019: Τροποποίηση της
366/138268/21-12-2017 απόφασης του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων
και Εισροών του Ν. 3955/2011 (Α 89)» (Β 4831), ΦΕΚ
2784/Β/04-07-2019.
Υ.Α. 1602/139488/12-06-2019: Τροποποίηση της
1178/27361/10-03-2015 απόφασης του Αν. 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 2769/Β/04-07-2019.
Υ.Α. 69395/01-07-2019: Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών
επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου Ν. 4399/2016,
ΦΕΚ 2764/Β/03-07-2019.
Κ.Υ.Α. 1538/26-06-2019: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους
δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου 8.3.3
«Εφαρμογή στατιστικών τοπικής ανάπτυξης (Μέτρο 4.2
της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας
2014-2020» (άρθρο 63, Κανονισμός (ΕΚ) 508/2014,
δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα), ΦΕΚ 2742/Β/03-072019.
Κ.Υ.Α 1771/149520/21-06-2019: Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο
2020-2023, ΦΕΚ 2736/Β/03-07-2019.
Υ.Α. 1416/138507/26-06-2019: Τροποποίηση της
3189/129898 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
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Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
4739/Β/29-12-2017, «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε
προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση
των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών,
των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση
του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί
από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
(ΠΑΑ) 2014-2020», ΦΕΚ 2717/Β/02-07-2019.
Κ.Υ.Α 1978/157498/28-06-2019: Αγορές παραγωγών
βιολογικών προϊόντων, ΦΕΚ 2710/Β/02-07-2019.
Κ.Υ.Α.
67801/27-06-2019:
Τροποποίηση
της
129345/24-11-2017 (Β 4124) «Καθορισμός του ποσού,
κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που
υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα»,
«Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού
εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους», του
έτους 2017», ΦΕΚ 2654/Β/01-07-2019.
Κ.Υ.Α. 67612/26-06-2019: Τροποποίηση και συμπλήρωση της 129229/24-11-2017 (Β 4122) «Καθορισμός
των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών
και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν. 4399/2016 και
των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και
προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για
την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του
τομέα αυτού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ
2654/Β/01-07-2019.
Υ.Α. 1684/145923/19-06-2019: Τροποποίηση – συμπλήρωση της 1711/100394/16-7-2018 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 3396/Β/10-8-2018) «Λεπτομέρειες
εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικασιών και δικαιολογητικών, σχετικά με την επιστροφή εισφορών στην
παραγωγή στον τομέα της ζάχαρης σύμφωνα με τον
Καν. (ΕΕ) 2018/264 του Συμβουλίου», ΦΕΚ 2528/Β/2606-2019.
Κ.Υ.Α 137/143526/14-06-2019: Χορήγηση ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα

Συμπλήρωση στοιχείων Εξειδίκευσης – Ειδικότητας στο Μητρώο Απασχόλησης Γεωτεχνικών
που τηρεί το Επιμελητήριο (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Νομοθεσία

της πρωτογενούς παραγωγής αχλαδιών ποικιλίας «κρυστάλλια» σε όλη την Επικράτεια και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1408/2013
(L352/24-12-2013) όπως τροποποιήθηκε με τον Καν.
(EE) αριθμ. 316/2019 (L511/22-02-2019), ΦΕΚ 2491/
Β/24-06-2019.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 σχετικά
με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία
θαλάσσιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2019/2006,
(ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ)
2018/973, (ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 894/97, (ΕΚ) αριθ.
850/98, (ΕΚ) αριθ. 2549/2000, (ΕΚ) αριθ. 254/2002,
(ΕΚ) αριθ. 812/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1241.
• Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 για
τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση προϊόντων
λίπανσης της ΕΕ στην αγορά και για την τροποποίηση
των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 και (ΕΚ) αριθ.
1107/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2003/2003, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1009.
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1139 της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης σε σχέση με τις απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες για την
τροφική αλυσίδα και τα προϊόντα αλιείας και σχετικά με
την αναφορά στις αναγνωρισμένες μεθόδους δοκιμών
για θαλάσσιες βιοτοξίνες και στις μεθόδους δοκιμής του
νωπού γάλακτος και του θερμικά επεξεργασμένου αγελαδινού γάλακτος, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ)
2019/1139.
• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/1310 της Επιτροπής
της 31ης Ιουλίου 2019 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά
με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Δεξαμενής Πολιτικής
Προστασίας και των rescEU, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
(ΕΕ) 2019/1310.

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

ΕΥΡΩΠΗ
• Στις 25 Ιουλίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ,
επειδή δεν προστατεύει επαρκώς τη βιοποικιλότητα. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Στις 15 Ιουλίου 2019 πραγματοποιήθηκε η τακτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας
της ΕΕ. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μ. Βορίδης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό για την Κοινή Αγροτική
Πολιτική, κ. Κ. Σκρέκα και τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,
κ. Χ. Κασίμη. Στη Σύνοδο, συνεχίστηκαν οι συζητήσεις
επί των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής για τη
μελλοντική ΚΑΠ, με θέμα τις κλιματικές και περιβαλλοντικές πτυχές της. Επιπλέον, το Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τη ζάχαρη, καθώς και για τα αποτελέσματα
της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών της ΕΕ με τις
χώρες MERCOSUR, συζήτησε το θέμα της αφρικανικής
πανώλης των χοίρων, ενώ αντάλλαξε απόψεις για τη διαθεσιμότητα φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού
κινδύνου με στόχο τις πιο βιώσιμες πρακτικές φυτοπροστασίας στην Ένωση. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπ.Α.Α.Τ.
ΕΔΩ.

• Στις 8 Ιουλίου 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε
συμπεράσματα για την υποστήριξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο: κοινή συγκεφαλαιωτική έκθεση 2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των κρατών μελών της. Για περισσότερες πληροφορίες
δείτε ΕΔΩ.
• Στις 2 Ιουλίου 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όρισε τη
νέα ηγεσία της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
ΕΔΩ.
• Πλήρης προστασία για την ΠΟΠ Φέτα και άλλες 20
γεωγραφικές ενδείξεις της χώρας μας περιλαμβάνει
το κείμενο της διεθνούς εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και MERCOSUR (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη). Συγκεκριμένα, έπειτα
από επταετή περίοδο εξάλειψης εμπορικών ονομασιών
θα προστατευτεί πλήρως η ονομασία ΦΕΤΑ για τη χώρα
μας, ενώ με τη Συμφωνία προστατεύονται επίσης άλλες
20 σημαντικές ΠΟΠ και ΠΓΕ ονομασίες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΔΩ.
• Στις 26 Ιουνίου 2019 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία για έναν κανονισμό βάσει του οποίου θα
διευκολύνεται η χρήση των αστικών λυμάτων για γεωργική άρδευση. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

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..
• Δημόσια Διαβούλευση για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην ΠΑΥ Β7 (Μέγαρα) της Π.Ε. Δυτικής Αττικής. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Ε υ ρ ώ π η
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση:

Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικών συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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• Τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2020 στο πλαίσιο της
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, μέχρι την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Τις κρατικές ενισχύσεις (μικρά ποσά) του τομέα της
Αλιείας και της Ιχθυοκαλλιέργειας (2021-2027), μέχρι
την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Την τροπολογία για τις κατευθυντήριες γραμμές των
κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας, μέχρι την
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

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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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) ανακοίνωσε την έναρξη του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το έτος 2019 – 2020. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή http://aspete.eap.gr μέχρι την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

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

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

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

18-20
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

12Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «EUROMED»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Ξενοδοχείο Macedonia Palace

18-22
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AGRO
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ & 2Ο AGROFEST ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Για το Συνέδριο)
Email: agrofestsales1@gmail.com

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
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19Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
ΛΙΤΟΧΩΡΟ

Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
Τηλ.: 2310 461171 Email: grig_nick@fri.gr,
Web: http://www.forestry.gr

2-4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

11th ICOLD EUROPEAN CLUB SYMPOSIUM «THE
FUTURE OF DAMS (IN EUROPE): PROSPECTS
AND CHALLENGES
IN A CHANGING ENVIRONMENT»
ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Εταιρεία Μεγάλων Φραγμάτων
Minoa Palace, Χανιά
Τηλ.: 2168006532-4, E-mail: lbensasson@enm.gr,
Web: www.enm.gr

7 . Ιούλιος 2019

