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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016
1. Παρατηρήσεις του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου «Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης,
θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις»
Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. υπέβαλλε στο
κεντρικό ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου νόμου «Επίσπευση
διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης δασικών χαρτών και λοιπές
διατάξεις», προκειμένου αυτές να ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση των
προτάσεων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για το θέμα.
Για να δείτε το κείμενο των προτάσεων πατήστε εδώ.
2. Παρέμβαση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την ένταξη όλων των γεωτεχνικών ελεύθερων
επαγγελματιών στη μεταβατική εφαρμογή των προωθούμενων διατάξεων για
το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο με επιστολή του στον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατρούγκαλο
εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και την αγανάκτηση του για τον πιθανό
αποκλεισμό των Γεωτεχνικών από τη μεταβατική εφαρμογή των προωθούμενων
διατάξεων για το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών και ζητά την ένταξη στην
μεταβατική εφαρμογή όλων των γεωτεχνικών επιστημόνων, χωρίς διακρίσεις και
αποκλεισμούς, ανεξαρτήτως του ασφαλιστικού τους φορέα.
Στην παρέμβαση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου αναφέρεται ότι, σύμφωνα με
δημοσιεύματα, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης σχεδιάζει την παροχή εκπτώσεων στις ασφαλιστικές εισφορές, για
τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του νόμου σε συγκεκριμένες κατηγορίες
επιστημόνων, εξαιρώντας απροκάλυπτα τους Γεωτεχνικούς, και δη τους
ασφαλισμένους στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματικών –
Ο.Α.Ε.Ε..
Επισημαίνεται ότι μια τέτοια πιθανή κίνηση, αντιβαίνει τους κανόνες ισότητας
και ισονομίας και δημιουργεί επιστήμονες δύο ταχυτήτων, γεγονός που θα
προκαλέσει φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά και στρεβλώσεις στην
ελεύθερη αγορά.
Για να δείτε το έγγραφο πατήστε εδώ.
3. Προδημοσίευση Υπομέτρου 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους
Γεωργούς» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας
2014 –2020
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων / Γενική Γραμματεία
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Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων, πραγματοποίησε Προδημοσίευση
που αφορά το Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς» του
ΠΑΑ 2014-2020.
Στην προδημοσίευση του Υπομέτρου παρουσιάζονται θέματα που αφορούν τις
περιοχές εφαρμογής του, τα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων, την
οικονομική ενίσχυση που θα χορηγείται, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής
των αιτήσεων επιλογής των υποψηφίων κ.α.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε την Προδημοσίευση που
αφορά το Υπομέτρο 6.1..
4. Παράταση υποβολής για το Πρόγραμμα Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως την Τρίτη 10/5/2016
Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ανακοίνωσε ότι, μετά το
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από το κοινό, παρατείνεται μέχρι
την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων
χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση της
Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
5. Πρόγραμμα υποτροφιών του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια Ακαδημαϊκού
Έτους 2016-2017 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ) ανακοίνωσε το ετήσιο
Πρόγραμμα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές στις χώρες: Ηνωμένο
Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία,
Ολλανδία (αγγλόφωνα προγράμματα). Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη
άριστων φοιτητών, που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με εξειδίκευση
σε κλάδους, που απαιτούν τεχνολογίες αιχμής αλλά και σύγχρονες προσεγγίσεις
σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής.
Οι υποτροφίες αφορούν στην πραγματοποίηση σπουδών πλήρους φοίτησης, με
μέγιστη διάρκεια τα δύο έτη, για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Εξειδίκευσης (Master’s Degree). Για το ακαδημαϊκό έτος 2016 / 2017 θα
χορηγηθούν επτά (7) συνολικά υποτροφίες, η μία (1) εκ των οποίων αφορά
μεταπτυχιακές σπουδές στην Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων.
Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών
ορίζεται η 30η Απριλίου 2016
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του
Ομίλου ΕΛ.ΠΕ.
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6. Προκήρυξη Προγράμματός Μεταπτυχιακών Σπουδών: "Στρατηγικές
Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων" για το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017
Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 2014 στο Τμήμα Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί μια καινοτόμο εξ αποστάσεως
εκπαιδευτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του σύγχρονου
κόσμου, μέσα από 3 Κατευθύνσεις και 11 Ειδικότητες φοίτησης, που καλύπτουν
ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αντικειμένων.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τις 7/3/2016 έως τις 13/5/2016. Οι προϋποθέσεις
συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στην Προκήρυξη του Προγράμματος.
Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
του ΠΜΣ www.edcm.edu.gr.
7. Δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου: «Επίσπευση διαδικασιών
κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και άλλες
διατάξεις»
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, έχει τεθεί το Σχέδιο Νόμου «Επίσπευση διαδικασιών κατάρτισης,
θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις»,
προκειμένου οι πολίτες και οι κοινωνικοί φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις
τους. Η διαβούλευση θα είναι ανοικτή μέχρι και την Τετάρτη 4 Μαΐου 2016 και
ώρα 10.00.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στο δικτυακό τόπο
διαβουλεύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
8. Ενημερωτικές εκδηλώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ με θέμα: «Σωστή υποβολή της
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016»
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενόψει της έναρξης περιόδου υποβολής της Ενιαίας Αίτησης,
πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις σε πολλές πόλεις σε όλες τις
Περιφέρειες της χώρας, με θέμα: «Σωστή υποβολή της Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης 2016».
Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση των γεωργών και κτηνοτρόφων της
χώρας σχετικά με τα σημεία που πρέπει να προσέξουν και τα παραστατικά που
πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της Αίτησης, και κατά τους μετέπειτα
ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε να μειωθούν όσο είναι δυνατό, τα λάθη και
οι παραλείψεις που οδηγούν σε προβλήματα στην πληρωμή τους.
Επίσης, θα γίνει επίδειξη του τρόπου υποβολής της Αίτησης και ενημέρωση για
την πράσινη ενίσχυση (πρασίνισμα) και τις μεταβιβάσεις των δικαιωμάτων που
θα ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
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Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εκδηλώσεων, στις 25 Απριλίου 2016, θα
πραγματοποιηθούν ενημερωτικές ημερίδες στην Χαλκίδα (Αίθουσα εκδηλώσεων
Π.Ε. Ευβοίας – Χ. Λαϊνά 93) και στις Αχάρνες Αττικής (Λάμπρου Πορφύρα 4),
ενώ κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρα 10:30 πραγματοποιούνται ενημερώσεις
στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ (Δομοκού 5 Αθήνα).
9. Πρόσφατη νομοθεσία γεωτεχνικού ενδιαφέροντος
9.1 ΠΔ. 32/2016 Κριτήρια για το χαρακτηρισμό εκτάσεων ως δασών ή ως
δασικών εκτάσεων (ΦΕΚ 46/Α/2016)
9.2 Υ.Α. 1224/37627/29-03-2016 Απόκτηση από άλλα κράτη−μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων
φυτικών ειδών από φυσικά και νομικά πρόσωπα για τις ανάγκες σποράς ή
φύτευσης των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων (ΦΕΚ 953/Β/2016)
9.3 Υ.Α. 15649/31-3-2016 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κανονισμού
προεκτιμώμενων αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των μελετών
κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στο
υπόλοιπο της χώρας (ΦΕΚ 923/Β/2016).
9.4 Σχέδιο Νόμου: Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης
του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.
Στις 18/04/2016 ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή
Παραγωγής και Εμπορίου της Ελληνικής Βουλής του νομοσχεδίου
«Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού
χώρου και άλλες διατάξεις» και το νομοσχέδιο έχει εγγραφεί στην ημερήσια
διάταξη της Ολομέλειας της Βουλής. Η συζήτηση και η ψήφιση του
νομοσχεδίου από την Ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί σε δύο συνεδριάσεις
στις 20 & 21 Απριλίου 2016.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να αναζητήσετε το τελικό κείμενο του
προς ψήφιση νομοσχεδίου.

Η Πρόεδρος και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του
Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σας εύχονται

Καλό Πάσχα & Καλή Ανάσταση
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