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Σε πνεύμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε, την Τετάρ-
τη 20 Νοεμβρίου 2019, συνάντηση αντιπροσωπείας του 
Δ.Σ. του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 
και εκπροσώπων γεωτεχνικών και επαγγελματικών φορέ-
ων, με τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κ. Κωσταντί-
νο Αχιλ. Καραμανλή και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, 
κ. Γεώργιο Καραγιάννη.

Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια 
σχετικού αιτήματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., συμμετείχαν, εκ μέρους 
του Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Μάμαλης, το 
μέλος του Δ.Σ. και Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Δ.Υ. κ. Νικόλαος 
Μπόκαρης, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρί-
ου κ.κ. Διονύσιος Γκούτης και Κωνσταντίνα Μιχαλοπού-
λου. Επιπλέον, στη συνάντηση συμμετείχε η Πρόεδρος της 
Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. κ. Σταυρούλα Κατσογιάννη, ο  Πρόεδρος του 

ΣΕΓ κ. Ξενοφών Σταυρόπουλος, ο Πρόεδρος της Πανελ-
λήνιας Κίνησης Δασολόγων κ. Αθανάσιος Μπουζινέκης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος του Πανελλαδικού Συνδέσμου 
Γεωτεχνικών Μελετητών κ. Νικόλαος Χλύκας. 

Κύριο θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η αναγκαιότη-
τα άμεσης άρσης των στρεβλώσεων που έχει δημιουργή-
σει η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 99/2018 (ΦΕΚ 
187/Α) σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
μηχανικών, λόγω των επικαλύψεων που το εν λόγω Π.Δ. 
επιφέρει με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα των 
γεωτεχνικών, όπως αυτά καθορίζονται στο Π.Δ. 344/2000 
(ΦΕΚ 297/Α). Επίσης συζητήθηκε η ρύθμιση του επιδόμα-
τος 6 τοις χιλίοις στα γεωτεχνικά έργα που επιβλέπουν Γε-
ωτεχνικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι. Αναλυτικά, το σχετικό Δελ-
τίο Τύπου του Επιμελητηρίου, μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη συζήτηση του Σχεδίου 
Νόμου «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρο-
νισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στή-
ριξη των ΑΠΕ»

Το παρόν έδωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε για το Σχέδιο Νόμου 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Απελευθέ-
ρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτι-
κοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ» κατά τη διάρ-
κεια της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγω-
γής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, με τον Γενικό 
Γραμματέα του Διοικητικού του Συμβουλίου,  κ. Μενέλαο 
Γαρδικιώτη. 

Στην εν λόγω συζήτησε ο κ. Γαρδικιώτης εξέφρασε την 
αντίθεση του Επιμελητηρίου στη χρήση γης υψηλής πα-
ραγωγικότητας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ισχύος 
1MW, τονίζοντας ότι αυτή θα πρέπει να προστατεύεται 
γιατί αποτελεί φυσικό αναντικατάστατο πόρο και η χρή-

ση της δημιουργεί ανεπανόρθωτα αρνητικά αποτελέσμα-
τα. Επίσης, επεσήμανε τον κίνδυνο απώλειας πόρων από 
το επερχόμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ 
τόνισε ότι η διεύρυνση των χρήσεων που εισάγονται στο 
νομοσχέδιο σε συνδυασμό με προηγούμενους νόμους θα 
δημιουργήσουν προβλήματα και καταστρατήγηση της συ-
νταγματικής επιταγής του άρθρου 24. Τέλος, υπέδειξε την 
αναγκαιότητα δημιουργίας χάρτη χρήσης γης για τη χώρα, 
που θα διευκολύνει τους επενδυτές να γνωρίζουν εξ αρχής 
που θα πρέπει να επενδύσουν ενώ παράλληλα θα προστα-
τεύεται και η πολύτιμη καλλιεργήσιμη γη που εξασφαλίζει 
τη διατροφική αυτάρκεια της χώρας. Αναλυτικά, μπορείτε 
να δείτε ΕΔΩ το σχετικό Δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου.

Αίτημα για την ολοκλήρωση του Μητρώου Επιθεω-
ρητών Αλιείας

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ζήτησε την ολοκλήρωση του 

Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
 με τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
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Μητρώου Επιθεωρητών Αλιείας που ξεκίνησε το 2016, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της πα-
ράνομης αλιείας, των παράνομων ελληνοποιήσεων και 
του ελέγχου ιχνηλασιμότητας των αλιευμάτων. Αναλυτικά, 
τη σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου μπορείτε να δείτε 
ΕΔΩ.

Παρέμβαση για τη συμμετοχή των Γεωλόγων – Υπαλ-
λήλων του Υ.ΠΕ.Ν. στις Επιτροπές Καθορισμού Λα-
τομικών Περιοχών

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του προς τον Υπουργό Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γεράσιμο Θωμά, ζήτησε 
την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 
4512/2018, προκειμένου να συμπεριληφθεί η ειδικότητα 
των Γεωλόγων στις ειδικότητες των υπαλλήλων – εκπρο-
σώπων του Υ.ΠΕ.Ν. στις Επιτροπές Καθορισμού Λατομικών 
Περιοχών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας γιατί 
αν και το έργο των Επιτροπών άπτεται άμεσα και ουσιωδώς 
της επιστήμης της Γεωλογίας, η ειδικότητα αυτή απουσι-
άζει από τις ειδικότητες των υπαλλήλων – εκπροσώπων 
του Υ.ΠΕ.Ν.. Επιπλέον, το Επιμελητήριο επισήμανε πως στα 
επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωλόγων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του Π.Δ. 344/2000, πε-
ριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως δραστηριότητες που 
αφορούν έρευνα, εντοπισμό, εκμετάλλευση, αξιοποίηση 
και επεξεργασία των ορυκτών υλών σε κάθε μεταλλευτικό 
ή λατομικό χώρο, καθώς και η εκπόνηση των μελετών που 
σχετίζονται με τη χωροθέτηση, ίδρυση και λειτουργία των 
αντίστοιχων επιχειρήσεων. Αναλυτικά, τη σχετική επιστολή 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Συνάντηση του Προέδρου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τον Πρό-
εδρο της ΑΔΙΠ

Στις 12 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντη-
ση εργασίας μεταξύ του Προέδρου του Γεωτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας, κ. Σπ. Μάμαλη, και του Προέδρου της 
Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), κ. Π. Κυπριανού. Παρόντες 
στη συζήτηση ήταν τα μέλη της ΑΔΙΠ, Καθηγητές, Τσα-
ντόπουλος Γεώργιος, Μητλιάγκα Παρασκευή και Ζαλίδης 
Γεώργιος.  

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συ-
νάντησης αφορούσαν την πιστοποίηση των προγραμμά-
των σπουδών των Γεωτεχνικών Τμημάτων της χώρας, την 
αξιολόγηση των Γεωτεχνικών Τμημάτων και των προγραμ-
μάτων σπουδών καθώς και τη συμμετοχή του Γεωτεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας στις επιτροπές αυτές. Επίσης, συ-
ζητήθηκαν θέματα σχετικά με την αντιστοίχιση των νέων 

Τμημάτων ΑΕΙ που έχουν δημιουργηθεί. Τέλος, συζητήθη-
κε εκτενώς η διαδικασία αναμόρφωσης του τρόπου ανα-
γνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Επισημαίνεται ότι, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχε στην αξιο-
λόγηση του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, ενώ θα συμμετέχει και στην εξωτερι-
κή αξιολόγηση της ΑΔΙΠ.  

Συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη διαδικασία πιστοποί-
ησης  του Τμήματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδά-
τινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ως 
θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας επί θεμάτων 
γεωτεχνικής παιδείας και έρευνας συμμετείχε στην Επι-
τροπή Πιστοποίησης, της Αρχής Διασφάλισης και Πιστο-
ποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), 
του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την παρουσία εκπροσώπου 
του. Επίσης, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Σπ. Μάμαλης, 
συμμετείχε στις διαδικασίες πιστοποίησης ως εκπρόσωπος 
των φορέων που συνεργάζονται με το Τμήμα Γεωπονίας, 
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας.  

Ειδική Συνεδρία: Το Παρόν και το Μέλλον της Ελλη-
νικής Αλιείας

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με 
τον Πανελλήνιο Σύλλογο των Ιχθυολόγων του Δημοσίου 
διοργάνωσε την 1 Νοεμβρίου 2019 στο Ηράκλειο Κρήτης, 
Ειδική Συνεδρία με τίτλο «Το Παρόν και το Μέλλον της Ελ-
ληνικής Αλιείας», στο πλαίσιο του 17ου Πανελληνίου Συνε-
δρίου των Ιχθυολόγων.  

Στη Συνεδρία συμμετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες, 
εκπρόσωποι φορέων, επιστήμονες και αλιείς. Αρχικά, έγινε 
μια εμπεριστατωμένη αναφορά στη σημερινή κατάσταση 
της αλιείας από τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Στεργίου, Δ/
ντή του ΙΘΑΒΙΠΕΥ του ΕΛΚΕΘΕ, στην αλιευτική διαχείριση 
και την κλιματική αλλαγή από τον κ. Γιώργο Τσερπέ Δ/ντή 
Ερευνών του ΙΘΑΒΙΠΕΥ του ΕΛΚΕΘΕ, και στη χρηματοδό-
τηση της αλιείας από την κ. Ευθυμία Γιόκαλα, Προϊσταμέ-
νη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας του ΥΠ.Α.Α.Τ.. Στη συ-
νέχεια, ακολούθησε συζήτηση για όλα τα παραπάνω θέματα 
αλλά και για ζητήματα που απασχολούν τους επιστήμονες 
και τους αλιείς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ.  

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23037&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23002&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23010&TabID=2
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Συμπλήρωση στοιχείων Εξειδίκευσης – Ειδικό-
τητας στο Μητρώο Απασχόλησης ΓΕΩΤΕΧΝΙ-
ΚΩΝ που τηρεί το Επιμελητήριο 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

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

Υπηρεσίες μίας στάσης (one stop) στους εγγεγραμ-
μένους 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.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 
Νοεμβρίου 2019 στην Πάτρα, η ημερίδα με θέμα «Διεθνής 
Ημέρα για τη Μείωση των Φυσικών Καταστροφών» που δι-
οργάνωσε το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς 
Ελλάδας, ο Φορέας Διαχείρισης Χελμού – Βουραϊκού και το 
Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το σχετικό 
Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019, η Διοικούσα Επιτρο-

πή του Παραρτήματος  Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
βρέθηκε σε κοινή συνεδρίαση με το νεοεκλεγέν Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Λάρισας 
με σκοπό να συζητηθούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος,  
που αφορούν στο γεωτεχνικό χώρο και να συναποφασι-
στεί χρονοδιάγραμμα δράσεων για το επόμενο διάστημα. 
Στόχος της διοίκησης και των δύο φορέων είναι η υπο-
στήριξη και η συμμετοχή των επιστημόνων συναδέλφων 
στα όργανα των φορέων, με σκοπό να αναβαθμιστεί το 
επιστημονικό και κοινωνικό προφίλ, το οποίο τα τελευ-
ταία χρόνια έχει υποστεί υποβάθμιση. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 
του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στις 9 Οκτωβρίου το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδο-

νίας πραγματοποίησε την προγραμματισμένη Συνέλευση 
Αντιπροσώπων του, κατά τη διάρκεια της οποίας τέθηκαν 
θέματα όπως η δημιουργία ενός ιστοτόπου με σκοπό την 
ενημέρωση των μελών του και η πραγματοποίηση εκδη-
λώσεων, ενώ συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την 
υποστελέχωση των γεωτεχνικών υπηρεσιών, καθώς και τις 
αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του 
Παραρτήματος  ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
Με Δελτίο Τύπου, το Παράρτημα Θράκης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

επαναδιατυπώνει επικαιροποιώντας την άποψή του για το 
ενδεχόμενο εξόρυξης χρυσού στη Θράκη με τη μέθοδο της 
κυάνωσης. Στο Δελτίο Τύπου τονίζεται ότι η κυάνωση θα 
επιφέρει δυσφήμιση όλων των αγροτικών, κτηνοτροφικών, 
μελισσοκομικών και αλιευτικών προϊόντων της περιοχής 
και επομένως μείωση των εμπορικών τιμών τους. Επιπλέ-
ον, η εξόρυξη θα φέρει στην επιφάνεια βαρέα μέταλλα με 
το κίνδυνο της δηλητηρίασης όλων των έμβιων όντων σε 
έκταση μεγαλύτερη από την επικράτεια της Θράκης να γί-
νεται ορατός. Εξάλλου, όπως επισημαίνεται, η μεγαλύτερη 
οικολογική καταστροφή στην Ευρώπη μετά το Τσέρνομπιλ 
ήταν η διαρροή κυανιούχων ουσιών σε ορυχείο χρυσού 
στη Ρουμανία το 2000 όταν η τοξικότητα επηρέασε λόγω 
του Δούναβη τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Σερβία και 
τη Βουλγαρία. Το σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος 
μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο πλαίσιο αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ανακοινώνεται ότι από την Τετάρτη 
27/11/2019 έως και την Παρασκευή 06/12/2019 θα πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στην 
πλατφόρμα Online του Επιμελητηρίου με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των με-
λών του. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

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

Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλε-
κτρονικών συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
•	 Κ.Υ.Α. 3067/297195/19-11-2019: Λήψη ειδικών μέ-

τρων πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώ-
λους των Χοίρων στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης 
και Δράμας, ΦΕΚ 4270/Β/22-11-2019.

•	 Υ.Α. 7281/05-11-2019: 2η τροποποίηση της υπουργικής 
απόφασης 13215/30-11-2017 (Β 4285): Πλαίσιο υλο-
ποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανά-
πτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, 
για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές δια-
τάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων, ΦΕΚ 
4205/Β/19-11-2019.

•	 Κ.Υ.Α. 1654/283199/05-11-2019: 6η τροποποίηση της 
593/37447/31.03.2017 απόφασης «Καθορισμός των 
λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 ‘’Στήριξη 
για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων’’ του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» 
(Β 1190), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 4063/
Β/07-11-2019.

•	 Υ.Α. 7164/31-10-2019: 2η Τροποποίηση της αριθμ. 
13184/29-11-2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β 4328) «Λεπτομέρειες 
εφαρμογής του Μέτρου 9 ‘’Σύσταση Ομάδων και Οργα-
νώσεων Παραγωγών’’» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, ΦΕΚ 4049/
Β/05-11-2019.

•	 Κ.Υ.Α. 1582/271253/24-10-2019: Έγκριση εφαρμογής 
και οικονομικής ενίσχυσης του προγράμματος για την 
παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με 
την αντοχή των ζωονοσογόνων και συμβιωτικών βα-
κτηρίων στις αντιμικροβιακές ουσίες για το έτος 2019, 
ΦΕΚ 3986/Β/01-11-2019.

•	 Κ.Υ.Α. 2603/260091/14-10-2019: Έγκριση προγράμμα-
τος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που 
προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυ-
γίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2019, ΦΕΚ 
3868/Β/21-10-2019.

•	 Κ.Υ.Α 3226/14-10-2019: Πλαίσιο λειτουργίας του Υπο-
μέτρου 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσε-

ων» του Μέτρου Μ08 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασι-
κών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των 
δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
για την περίοδο 2014-2020, ΦΕΚ 3857/Β/17-10-2019. 

•	 Κ.Υ.Α. 3227/14-10-2019: Πλαίσιο λειτουργίας του Υπο-
μέτρου 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασικά συστήματα» 
του Μέτρου Μ08 «Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών 
περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δα-
σών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
για την περίοδο 2014-2020, ΦΕΚ 3857/Β/17-10-2019.

•	 Κ.Υ.Α. 1387/231285/17-09-2019: Συμπληρωματικά 
μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (EEL 347, 20.12.2013, σ. 671), του κατ΄ε-
ξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επι-
τροπής (EEL 190, 15.7.2016, σ.1) και του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (EEL 190, 
15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης 
της ενημέρωσης στα κράτη μέλη για την προγραμματική 
περίοδο 2019-2023, ΦΕΚ 3838/Β/17-10-2019.

•	 Κ.Υ.Α. 10253/248479/03-10-2019: Τροποποίηση της 
αριθμ. 10522/117908/22-09-2014 απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρ-
τιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπρο-
στασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς και αδειο-
δότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων 
Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» (Β 
2622), όπως ισχύει, ΦΕΚ 3810/Β/15-10-2019.

•	 Κ.Υ.Α. 645/252853/07-10-2019: Ορισμός εθνικών ερ-
γαστηρίων αναφοράς, στους τομείς των τροφίμων ζωι-
κής προέλευσης και της υγείας των ζώων, σε εφαρμογή 
του άρθρου 100 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 095, 
07.04.2017, σ.1, Διορθωτικό EEL 137, 24.5.2017, σ. 40),  
ΦΕΚ 3787/Β/14-10-2019.

•	 Υ.Α. 6344/26-09-2019: Πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 
19.3  «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση 
της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)» του Μέτρου 19 
του ΠΑΑ 2014-2020, ΦΕΚ 3769/Β/11-10-2019.

•	 Υ.Α. 3140/04-10-2019: 5η τροποποίηση της απόφασης 
συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προ-
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Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικών συναλλα-
γών με το ΓΕΩΤ.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.).

γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 
2014-2020, ΦΕΚ 3768/Β/11-10-2019.

•	 Κ.Υ.Α. 1501/229370/16-09-2019: 5η τροποποίηση της 
593/37447/31.03.2017 απόφασης «Καθορισμός των 
λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 ‘’Στήριξη 
για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων’’ του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» 
(Β 1190), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ΦΕΚ 3760/
Β/11-10-2019.

•	 Υ.Α. 6343/26-09-2019: 3η Τροποποίηση της 160/9-1-
2019 (ΦΕΚ 18/Β/2019) υπουργικής απόφασης «Καθο-
ρισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανά-
πτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 
2014-2020», ΦΕΚ 3696/Β/04-10-2019.

•	 Κ.Υ.Α. 2453/235850/20-09-2019: Καθορισμός συμπληρω-
ματικών μέτρων για την εφαρμογή των Καν. (ΕΕ) 2018/273 
και του Καν. (ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά τις δηλώσεις πα-
ραγωγής, επεξεργασίας, εμπορίας και αποθεμάτων στον 
αμπελοοινικό τομέα, ΦΕΚ 3673/Β/03-10-2019.

•	 Κ.Υ.Α 2454/235853/20-09-2019: Θέσπιση των ανα-
γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθμ. 
2018/273 και (ΕΕ) αριθμ. 2018/274 σχετικά με τη δι-
αχείριση του αμπελουργικού δυναμικού, ΦΕΚ 3645/
Β/01-10-2019.

•	 ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 31/30-09-2019: 
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Διυπουργικής 
Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα, ΦΕΚ 147/
Α/01-10-2019.

ΕΛΗΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2019
Εκδόθηκε η Ετήσια Έκθεση του Συνδέσμου Ελληνικών 
Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) για το 2019, στην οποία απο-
τυπώνεται η κατάσταση του κλάδου της Ελληνικής Υδα-
τοκαλλιέργειας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 
Την Έκθεση μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
•	 Απόφαση (ΕΕ) 2019/1955 του Συμβουλίου της 21ης 

Νοεμβρίου 2019 για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Γενι-
κού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 

όσον αφορά την έκδοση απόφασης για την επανεξέταση 
του μνημονίου συμφωνίας σχετικά με τις διατάξεις για 
τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων των γε-
ωργικών προϊόντων («μνημόνιο συμφωνίας για τις δα-
σμολογικές ποσοστώσεις»), EEL 306/27.11.2019.

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1804 της Επιτρο-
πής της 28ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 όσον 
αφορά τις τροποποιήσεις των αιτήσεων ενίσχυσης ή 
των αιτήσεων πληρωμής, τους ελέγχους στο ολοκληρω-
μένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, και το σύστημα 
ελέγχου σχετικά με την πολλαπλή συμμόρφωση, EEL 
276/29.10.2019.

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτρο-
πής της 23ης Σεπτεμβρίου 2019 για την κατάρτιση τυπο-
ποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων 
και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμ-
βάσεων και για τη κατάργηση του εκτελεστικού κανο-
νισμού (ΕΕ) 2015/1986 («ηλεκτρονικά έντυπα»), EEL 
272/25.10.2019.

•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1753 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχε-
τικά με τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή 
της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισα-
βόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφι-
κές ενδείξεις, EEL 271/24.10.2019.

•	 Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1702 της 
Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 2019 για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου μέσω της κατάρτισης του 
καταλόγου των επιβλαβών οργανισμών προτεραιότητας, 
EEL 260/11.10.2019.

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός 2019/1685 της Επιτροπής της 
4ης Οκτωβρίου 2019 για τον ορισμό ενός κέντρου ανα-
φοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείρι-
ση των ζώων όσον αφορά τα πουλερικά και άλλα μικρά 
εκτρεφόμενα ζώα, EEL 258/09.10.2019.

•	 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινω-
νικής Επιτροπής με θέμα «Ο ρόλος των καταναλωτών 
στην κυκλική οικονομία», 2019/C353/03, σ. 11-16.

•	 Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοι-
νωνικής Επιτροπής με θέμα «Προώθηση βραχειών και 
εναλλακτικών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων στην ΕΕ: 
ο ρόλος της αγροοικολογίας», 2019/C353/11, σ. 65-71.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1702&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1685&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IE1026&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IE1463&from=EL
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ΕΥΡΩΠΗ

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικής συναλλαγής για την πλη-
ρωμή της συνδρομής στο Επιμελητήριο και της εισφοράς 2% για 
τις μελέτες (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

•	 Στις 27 Νοεμβρίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απο-
φάσισε να παραπέμψει τη Δανία στο Δικαστήριο της ΕΕ 
επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της όσον αφο-
ρά την ονομασία «Φέτα». Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε ΕΔΩ. 

•	 Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, πάνω 
από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η Ευρω-
παϊκή Ένωση θα πρέπει να προτείνει πρόσθετα μέτρα 
για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αποφάσεις για παραβάσεις της 
κοινοτικής νομοθεσίας από τα κράτη – μέλη το μήνα 
Νοέμβριο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 200,9 εκατ. ευρώ το 
2020 για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθη-
σης των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, τόσο 
εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 21 Νοεμβρίου 2019 το Συμβούλιο ενέκρινε συμπε-
ράσματα για τους ωκεανούς και τις θάλασσες, τονίζο-
ντας ότι η κλιματική αλλαγή συνιστά άμεση υπαρξιακή 
απειλή για τη ζωή στους ωκεανούς και τις θάλασσες 
παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 18 Νοεμβρίου, τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ συμ-
φώνησαν για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2020. 
Οι προτεραιότητες αφορούν την κλιματική αλλαγή, την 
απασχόληση, τους νέους, την ασφάλεια και την αλλη-
λεγγύη στην ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
ΕΔΩ.

•	 Τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελαι-
οκαλλιεργητές στην Ελλάδα και κυρίως στην Κρήτη 
λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων ως απόρροια 
της κλιματικής αλλαγής ανέδειξε με παρέμβασή του ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μ. Βο-
ρίδης στην τακτική σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών 
Γεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιήθηκε στις 18 
Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 31 Οκτωβρίου 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημο-
σίευσε την ετήσια έκθεση του 2018 για τις δασικές πυρ-
καγιές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια 
Αφρική. Σύμφωνα με την έκθεση, το προηγούμενο έτος 

οι δασικές πυρκαγιές κατέστρεψαν περίπου 178.000 
εκτάρια δασών και εκτάσεων γης στην ΕΕ. Για περισσό-
τερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 25 Οκτωβρίου 2019 η Ε.Ε., η Ισλανδία και η Νορ-
βηγία συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους 
για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου 
κατά 40% τουλάχιστον έως το 2030 σε σύγκριση με τα 
επίπεδα του 1990. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε  
ΕΔΩ.

•	 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 24 Οκτωβρίου 2019 ενέ-
κρινε συμπεράσματα για την οικονομία της ευημερίας, 
με τα οποία καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συμπεριλάβουν στις εθνικές και ενωσιακές πολιτικές 
τη διάσταση της οικονομίας της ευημερίας οριζοντίως 
και να θέσουν τους πολίτες και την ευημερία τους στο 
επίκεντρο του σχεδιασμού πολιτικής. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακοινώσει 22 νέες δεσμεύ-
σεις για την καλύτερη διακυβέρνηση των ωκεανών στο 
πλαίσιο της διάσκεψης «Our Ocean» του 2019, που 
πραγματοποιήθηκε στο Όσλο της Νορβηγίας στις 23-24 
Οκτωβρίου 2019. Οι δεσμεύσεις περιλαμβάνουν συγκε-
κριμένες και στοχευμένες δράσεις για την αντιμετώπιση 
βασικών προκλήσεων, όπως ο αντίκτυπος της κλιματι-
κής αλλαγής και η προώθηση της καινοτομίας και της 
ανάπτυξης της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας εντός και 
εκτός Ευρώπης. Επιπλέον, η Ε.Ε. εγκαινιάζει το «The 
Ocean Tracker» έναν διαδραστικό χάρτη για την πα-
ρακολούθηση των δεσμεύσεων ύψους άνω των 10 δις 
ευρώ που έχουν ήδη αναλάβει κυβερνήσεις, επιχειρή-
σεις και ΜΚΟ. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

•	 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Αποφάσεις για παραβάσεις της 
κοινοτικής νομοθεσίας από τα κράτη – μέλη τον μήνα 
Οκτώβριο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 
2019 ενέκρινε συμπεράσματα μεταξύ άλλων για το Πρό-
γραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και την κλιματική 
αλλαγή. Τα συμπεράσματα μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 14 – 15 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε Σύνο-
δος των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. στο Λουξεμβούρ-
γο, στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων της Ελλάδας, κ. Μάκης Βορίδης. 

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

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6312
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6351
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_19_6304
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6287
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23045&TabID=4
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6280
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23044&TabID=4
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6176
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6160
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/10/24/economy-of-wellbeing-the-council-adopts-conclusions/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6131_el.htm
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22965&TabID=4
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/10/18/european-council-conclusions-17-18-october-2019/
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5


 7 . Οκτώβριος - Νοέμβριος 2019

Ευρώπη / Διαβούλευση / Φορείς Τεύχος 37

Ο Υπουργός κατά τη διάρκεια της Συνόδου προχώρησε 
σε παρεμβάσεις για τη νέα ΚΑΠ και τους δασμούς των 
ΗΠΑ, αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει λάβει η χώρα για 
το θέμα της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, ενώ 
στήριξε κάθε νομοθετική ενωσιακή πρωτοβουλία στην 
κατεύθυνση της σήμανσης του πρωταρχικού συστατικού 
τροφίμων ώστε να προσδιορίζεται η προέλευσή τους. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ το σχετικό Δελτίο 
Τύπου του Υπουργείου.

• Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 7 Οκτωβρίου 2019, εξέ-
δωσε απόφαση με την οποία εγκρίνεται η προσχώρηση 
της Ε.Ε. στην Πράξη της Γενεύης, καθώς και κανονισμό 
που καθορίζει τους κανόνες που διέπουν την άσκηση 
από την Ε.Ε. των δικαιωμάτων της και την τήρηση των 
υποχρεώσεών της στο πλαίσιο της Πράξης της Γενεύ-

ης. Η πράξη της Γενεύης επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής 
της Συμφωνίας της Λισαβόνας σχετικά με την προστασία 
των ονομασιών προέλευσης και τη διεθνή τους καταχώ-
ρηση ώστε να καλύπτει όχι μόνο τις ονομασίες προέλευ-
σης αλλά και τις γεωγραφικές ενδείξεις, ενώ επιτρέπει 
σε διεθνείς οργανισμούς όπως η Ε.Ε. να καταστούν συμ-
βαλλόμενα μέρη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί-
τε να δείτε ΕΔΩ.

• Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2019 εξέδω-
σε συμπεράσματα που παρέχουν πολιτικές κατευθύνσεις 
για την περιβαλλοντική και την κλιματική πολιτική της 
Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2030 και καλεί την Επιτροπή 
να παρουσιάσει έως τις αρχές του 2020 πρόταση για το 
Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον. 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..
• Στις 28 Νοεμβρίου 2019 τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια & το Κλίμα.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΦΟΡΕΙΣ

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ελληνική Αρχή Γε-
ωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.)

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Χατζη-
δάκης, με την υπ΄αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/83661/9776 απόφασή 
του (ΦΕΚ 787/Υ.Ο.Δ.Δ./27-09-2019) όρισε τα μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.):
Πρόεδρος: Σάλτας Κωνσταντίνος
Γενικός Διευθυντής: Τσώκος Ανδρέας
Μέλη:  Σακκάς Πέτρος

Κουτκιάς Νικόλαος
Διαμαντής Κωνσταντίνος
Κωτσάκη Ευφροσύνη – Εύα
Βουγιουκαλάκης Γεώργιος με αναπληρωτή του 
τον Μπάτη Δημήτριο. 

Επιπλέον, με την υπ΄αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/88494/10296/02-
10-2019 (ΦΕΚ 833/Υ.Ο.Δ.Δ./10-10-2019) απόφασή του, ο 
Υπουργός διόρισε Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Έργων 

και Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών και Διοι-
κητικών της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. τους κ.κ. Γκούτη Διονύσιο και Ζώμπο 
Κωνσταντίνο, αντίστοιχα.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
στον Γεωπονικό Σύλλογο του Ν. Λάρισας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Γεωπονικού Συλλόγου του Ν. Λάρισας. Η σύνθεσή του 
έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Γιαννακός Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Ρωμανόπουλος Γεώργιος
Γ. Γραμματέας: Γρουσόπουλος Χρήστος
Ταμίας: Ζαχαρής Αλέξανδρος
Μέλος: Γραβάνης Αθανάσιος
Μέλος: Καρανίκας Γεώργιος – Αλέξανδρος
Μέλος: Κατσής Θεόδωρος
Μέλος: Παναγούλης Χρήστος
Μέλος: Κωσταρόπουλος Γεώργιος

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/8994-dt151019a
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/10/07/eu-accedes-to-international-agreement-on-appellations-of-origin-and-geographical-indications/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/10/04/8th-environmental-action-programme-council-adopts-conclusions/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://www.opengov.gr/minenv/?p=10156


 8 . Οκτώβριος - Νοέμβριος 2019

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Προκήρυξη

Ημερολόγιο εκδηλώσεων
 Τεύχος 37

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Περιληπτική προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, από την Περιφέρεια Κρήτης, για την ανάθεση σύμβα-
σης με τίτλο «Συντήρηση, Βελτίωση, Φυτεύσεις Πρασίνου στο δρόμο Ηρακλείου – Βιάννος, Τμήμα Πεζά – Αρκαλοχώρι». 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΠΡΑ-
ΣΙΝΟΥ, ενώ η προθεσμία παραλαβής προσφορών είναι Δευτέρα, 9-12-2019. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ.

Τ.Ε.Α.ΓΕ.: 
•	 12 χρόνια λειτουργίας με υψηλές αποδόσεις, φο-

ροαπαλλαγές, ασφάλεια και ευελιξία (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
•	 Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελ-

ματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

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

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2019

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΛΙΑΣ : ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΘΡΕΨΗ» 

ΛΑΜΙΑ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.- Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, Σύλλογος Γεωπόνων Ελευθέρων Επαγ-
γελματιών Ν. Φθιώτιδας Ευρυτανίας, ΠΟΣΓ Πολιτιστικό 

Κέντρο Δήμου Λαμιέων
Τηλ.: 2410 627142 

11-13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2019

3Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕ-

ΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΘΗΝΑ

Ερευνητική Μονάδα GIS Γ.Π.Α., Ελληνική Εταιρεία Γεω-
γραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

Γ.Π.Α. (Συνεδριακό Αμφιθέατρο)
Τηλ.: 2105294087, Web: http://gis2019.aua.gr/ 

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2019

ΓΕΩΡΓΙΑ 4.0 ΑΓΡΟΤΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ε-
ΝΩΝΟΝΤΑΙ

ΑΘΗΝΑ

ΝΕΑ  ΠΑΣΕΓΕΣ, ΣΕΠΕ, ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ΣΕΚΕΕ
Ζάππειο Μέγαρο

Τηλ.: 210 5121021 Web: https://georgia4.iea.org.gr/ 

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2019

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «BEST WATER USE (BEST-
U)» (INTERREG V-A COOPERATION PROGRAMME 

GREECE-BULGARIA 2014-2020)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Δήμοι Θερμαϊκού, Θέρμης, 
Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαίας – 

Χορτιάτη, ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Email: info@anatoliki.gr

12-14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
2020

OPENEARTH CONFERENCE ON CLIMATE 
CHANGE ADAPTATION AND MITIGATION

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Holliday Inn Hotel
Web: www.balkanroad.eu, Email: bpi_balkanroad@bpi. gr, 

Τηλ: 2108180232 

27-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
2020

6Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ «ΕΛΛΑΔΑ 2020- ΠΡΟΤΕΡΑΙ-
ΟΤΗΤΕΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ 

ΠΟΛΙΤΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ» 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
και ISWA

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (οδός Πατησίων) Web: 
https://conference2020.eedsa.gr/ 

 23-27 ΜΑΡΤΙΟΥ 
2020

INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE 
MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION 

«SAFEGUARDING MEDITERRANEAN PLANT HEALTH»
ΛΕΜΕΣΟΣ 

Cyprus University of Technology , Mediterranean 
Phytopathological Union 

Λεμεσός Κύπρου
Web: http://cyprusconferences.org/mpu2020/ 

 23-27 ΜΑΪΟΥ
           2020

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «CITIES ON VOLCANOES 11» 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, ΠΜΣ 
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών 
και Κρίσεων», Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου 

Κρήτης
Web: https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/

workshops 
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