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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

1. Ημέρα Καριέρας Γεωτεχνικών του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς
Ελλάδας σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διοργανώνουν
Ημέρα Καριέρας Γεωτεχνικών με θέμα: «Ο ρόλος του Γεωπόνου στην Αγορά
Εργασίας».
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των νέων γεωπόνων και φοιτητών για
την αγορά εργασίας στο γεωπονικό κλάδο μέσω της επαφής τους με
επιτυχημένους επαγγελματίες σε σημαντικούς και πρωτοπόρους τομείς
απασχόλησης των γεωπόνων, καθώς και η ανάλυση θεμάτων που συμβάλουν
στην επιτυχή είσοδο των νέων επιστημόνων στην αγορά εργασίας, όπως η
σύνταξη ορθού βιογραφικού σημειώματος, οι ζητούμενες δεξιότητες κ.α.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 και ώρα
13:00 – 16:00 στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΓΠΑ (Ιερά Οδός 75,
Βοτανικός).
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Πρόσκληση και το Πρόγραμμα της
εκδήλωσης.
2. Ημερίδα: Δυνατότητες και Εφαρμογές των GIS στους γεωτεχνικούς κλάδους
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς, σε συνεργασία με τη Marathon
Data Systems, διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Δυνατότητες και Εφαρμογές των
GIS στους Γεωτεχνικούς Κλάδους».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα
14:00 – 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Αθήνα (Διδότου
26, 4ος όροφος).
3. Ενημερωτικές Ημερίδες για τους δασικούς χάρτες
Στο πλαίσιο της αναμενόμενης ανάρτησης των δασικών χαρτών σε διάφορες
περιοχές της χώρας η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων, σε συνεργασία με την
ΕΚΧΑ Α.Ε. διοργανώνει δύο ενημερωτικές ημερίδες με θέμα τις διαδικασίες
υποβολής αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες που θα αναρτηθούν, μέσω της
διαδικτυακής εφαρμογής που ανέπτυξε η ΕΚΧΑ Α.Ε..
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Η πρώτη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22/11/2016 και ώρα 11:00 στο
αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών στην Αθήνα.
Η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25/11/2016 και ώρα 11:00 στο
μεγάλο αμφιθέατρο του κτιρίου Α' των εγκαταστάσεων της Τμήματος
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος στο Φοίνικα Θεσσαλονίκης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο ακόλουθο Δελτίο
Τύπου.
4. Ημερίδα Τεκτονικής Γεωλογίας
Η Επιτροπή Τεκτονικής της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (Ε.Γ.Ε.)
διοργανώνει την 1η Ημερίδα Τεκτονικής Γεωλογίας, που θα διεξαχθεί στην
Αθήνα στις 6 Δεκεμβρίου 2016, μεταξύ 09:00-15:00, στο αμφιθέατρο του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Λεωφόρος Β. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα.
Προσκαλούνται ιδιαίτερα οι φοιτητές, νέοι επιστήμονες και ερευνητές να
παρακολουθήσουν τις εργασίες και να υποβάλλουν επιστημονικές εργασίες, με τη
μορφή προφορικών ανακοινώσεων ή πόστερ. Το καλύτερο πόστερ νέου
επιστήμονα θα επιλεγεί από επιτροπή κριτών και θα βραβευθεί στο τέλος της
ημερίδας. Προθεσμία υποβολής των ανακοινώσεων: 14 Νοεμβρίου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο της Ε.Γ.Ε.
5. Προκηρύξεις Υποτροφιών Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδας ακαδημαϊκού
έτους 2016 - 2017
Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδας δημοσίευσε την προκήρυξη για τη χορήγηση
δύο (2) υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου και δεύτερου κύκλου σε
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα, στα γνωστικά αντικείμενα
«Εντομολογία», «Ακαρεολογία» και «Νηματωδολογία» για το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017.
Η προθεσμία για υποβολλής αιτήσεων λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2016.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Προκήρυξη.
6. Προκήρυξη της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδας για την Υποτροφία
"Αθανάσιου Σωτηρούδα" ακαδημαϊκού έτους 2016-2017
Η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος δημοσίευσε την προκήρυξη μιας (1)
Υποτροφίας "Αθανάσιου Σωτηρούδα", που αφορά σε μεταπτυχιακές σπουδές
πρώτου ή δεύτερου κύκλου σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα,
στα γνωστικά αντικείμενα «Έντομα Αποθηκευμένων Προϊόντων» ή
«Απεντομώσεις/Μυοκτονίες» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Σε περίπτωση
μη υποβολής προτάσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα θα αξιολογηθούν
προτάσεις και στο γνωστικό αντικείμενο «Έντομα Υγειονομικής Σημασίας».
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Η προθεσμία για υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2016.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε τη σχετική Προκήρυξη.
7. Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του Μέτρου 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"
του Π.Α.Α. 2014-2020
Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του Μέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά την ενίσχυση νέων, έως και 40 ετών, για την
είσοδό τους στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η συνολική δημόσια δαπάνη για το μέτρο είναι 241
εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενταχθούν 12.000 περίπου νέοι γεωργοί που θα
κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηματικό σχέδιο. Η ενίσχυση που θα
λάβουν κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα με την κατεύθυνση της
καλλιέργειας / εκτροφής και την περιοχή εγκατάστασης. Οι εισερχόμενοι στην
κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και οι κάτοικοι των ορεινών και μειονεκτικών
περιοχών ή των μικρών νησιών μέχρι και 3.000 κατοίκους, έχουν αυξημένη
στήριξη.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και φάκελο από τις 31
Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2016.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε την Περίληψη της Πρόσκλησης, ενώ
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα
www.argotikianaptixi.gr.
8. Θέσεις εργασίας Γεωπόνων
Σας ενημερώνουμε για τις θέσεις εργασίας Γεωπόνων που μας έστειλε τον
Οκτώβριο του 2016 το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αττικής,
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων Αιγαίου (ΗΣΙΟΔΟΣ).
Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη σχετική ανακοίνωση.
9. Δημόσια Διαβούλευση της Υ.Α. για την υλοποίηση του Μέτρου 4.2 «Στήριξη
για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών
προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει θέσει σε δημόσια
διαβούλευση την Υπουργική Απόφαση για την υλοποίηση του Μέτρου 4.2 του
Π.Α.Α. 2014-2020 που αφορά στη «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση,
εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».
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Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε το κείμενο της Υ.Α., ενώ
σχόλια και παρατηρήσεις επί του κειμένου της Υ.Α. μπορούν να υποβάλλονται
μέχρι και τις 14 Νοεμβρίου 2016 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
me22u174@minagric.gr , ax5u085@minagric.gr.
10. Νομοθεσία Γεωτεχνικού Ενδιαφέροντος
10.1 ΚΥΑ 108612/17-10-2016 (ΦΕΚ 3410 Β) Καθορισμός των ειδών των
επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, που
μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του Ν 4399/2016
10.2 ΚΥΑ 108621/17-10-2016 (ΦΕΚ 3410 Β) Καθορισμός επενδυτικών σχεδίων
του τομέα μεταποίησης γεωργικών προϊόντων που μπορούν να υπαχθούν σε
καθεστώτα ενισχύσεων του Ν 4399/2016
10.3 ΚΥΑ 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447 Β). Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 σε περιφερειακές
υπηρεσίες

