
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Τρίτης (3ης) Συνεδρίασης Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε., έτους 2010 

Θεσσαλονίκη, 30-3-2010 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Θεόδωρος Μαρκόπουλος (Πρόεδρος), Γεώργιος Τζανιδάκης (Α’ 

Αντιπρόεδρος), Βασίλειος Ηλιάδης (Β΄ Αντιπρόεδρος), Χρήστος Ρούντος 
(Γενικός Γραμματέας), Ευθύμιος Σπυρίδης (Ταμίας), Σπυρίδων Γιωτάκης 
(Οργανωτικός Γραμματέας), Στέργιος Διαμαντόπουλος (μέλος), Αθανάσιος 
Εξαδάκτυλος (μέλος), Σπυρίδωνας Μάμαλης (μέλος), Γεώργιος Μπαθρέλλος 
(μέλος), Θωμάς Τενεκετζής (μέλος), Αθηνά Τραχήλη (μέλος) και Δημήτριος 
Χαμπίδης (μέλος). 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Χρήστος Μέγκλας (μέλος) και Κωνσταντίνος Μπέσης (μέλος). 
 

Θέμα 1ο: Υπηρεσιακές υποχρεώσεις Διευθυντή Υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  

Το θέμα αναβάλλεται για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. μετά από 
πρόταση του Αντιπροέδρου κ. Β. Ηλιάδη. 

 
Θέμα 2ο: Εγγραφή νέων μελών & έγκριση χορήγησης αδειών άσκησης 

επαγγέλματος & δελτίων ταυτότητας 

Εγκρίνεται ομόφωνα η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και η χορήγηση Άδειας Άσκησης 
Επαγγέλματος και Δελτίου Ταυτότητας σε εκατόν τέσσερεις (105) γεωτεχνικούς που 
υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις μέχρι τις 29-3-2010 και πληρούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του Ν. 1474/84, ύστερα από τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών 
τους από την αρμόδια Επιτροπή και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας προς το Δ.Σ. 
(εγγράφονται: 63 Γεωπόνοι, 5 Δασολόγοι, 14 Κτηνίατροι, 14 Γεωλόγοι και 9 Ιχθυολόγοι). 

Απορρίπτονται ομόφωνα οι αιτήσεις για εγγραφή στον κλάδο των Γεωπόνων του  
Επιμελητηρίου της κας Αγνάντης Χρυσοβαλάντω του Ευαγγέλου, αποφοίτου Τμημάτος ΤΕΙ 
γιατί δεν πληρεί τις σχετικές προϋποθέσεις του Ν. 1474/1984 και της κας Ευανθίας 
Μπατζαλέξη του Αποστόλου, κατόχου πτυχίου Περιβάλλοντος, για τον ίδιο λόγο. 

Στη συνέχεια ομόφωνα εγκρίνεται η διαγραφή από τον κλάδο των δασολόγων του κ. 
Κωνσταντίνου Φεϊζίδη του Ιωάννη, με Αριθμό Μητρώου ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2-00718, λόγω 
συνταξιοδότησής του. 

Επίσης, αποφασίζεται ομόφωνα η χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος και 
Δελτίου Ταυτότητας σε πέντε (5) γεωτεχνικούς, (2 Γεωπόνοι, 1 Δασολόγο και 2 Κτηνίατροι) 
που κατέθεσαν εκπρόθεσμα τη σχετική αίτηση. 

Εγκρίνεται ομόφωνα η ανανέωση των Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος που η ισχύς 
τους έληξε στις 28-2-2007, σε σαράντα εννέα (49) γεωτεχνικούς που υπέβαλαν τις σχετικές 
αιτήσεις μέχρι και τις 29-3-2010 και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 
1474/84 και του Π.Δ. 344/2000 (ανανεώνονται οι Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος 32 
Γεωπόνων, 3 Δασολόγων, 11 Κτηνιάτρων και 3 Γεωλόγων). Επίσης, εγκρίνεται ομόφωνα η 
ανανέωση των Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος που η ισχύς τους έληξε στις 29-2-2008, σε 
τέσσερις (4) γεωτεχνικούς που υπέβαλαν την σχετική αίτηση μέχρι και τις 29-3-2010 και 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 1474/84 και του Π.Δ. 344/2000 
(ανανεώνονται οι Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος 4 Γεωπόνοι). Τέλος, εγκρίνεται ομόφωνα η 
ανανέωση των Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος που η ισχύς τους έληξε στις 28-2-2009, σε 
δέκα (10) γεωτεχνικούς που υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις μέχρι και τις 29-3-2010 και 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 1474/84 και του Π.Δ. 344/2000 
(ανανεώνονται οι Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος 4 Γεωπόνων, 1 Δασολόγου, 3 Κτηνιάτρων 
και 2 γεωλόγων). 

Τέλος εγκρίνεται ομόφωνα η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Συντακτών Σχεδίων 
Βελτίωσης και Σχεδίων Δράσης Νέων Αγροτών της γεωπόνου κας Μαρίας Μπίστη του 
Γεωργίου, με Αριθ. Μητρώου ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 1-05868. 

 

[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ / ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 
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Θέμα 3ο: Ανανεώση αδειών γεωτεχνικών με ημερομηνία λήξης 28/2/2010 

Εγκρίνεται, ομόφωνα, η ανανέωση των Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος των 
γεωτεχνικών που υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις μέχρι τις 29-3-2010 και πληρούν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του Ν. 1474/84 και του Π.Δ. 344/2000. 

Στο θέμα αυτό αποφασίζεται ομόφωνα η παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Υπουργείο 
Οικονομικών ώστε να ζητείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή και σχετική βεβαίωση του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από τους γεωτεχνικούς ελεύθερους επαγγελματίες σε κάθε περίπτωση. 

 

Θέμα 4ο: Οικονομικές δαπάνες 
Εγκρίνονται ομόφωνα οι οικονομικές δαπάνες που αφορούν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όπως 

αυτές καταγράφονται στην κατάσταση δαπανών που ακολουθεί. Για την δαπάνη υπ’ αριθ. 18 
αποφασίζετε να γίνει εκτενέστερη ενημέρωση στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Θέμα 5ο: Ολοκλήρωση της συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  

 Μετά την ψήφιση του νέου νόμου, ο οποίος καταργεί όλα τα υφιστάμενα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια, μεταξύ των οποίων και αυτό του ΓΕΩΤΕΕ, του οποίου είχε δρομολογηθεί η 
συγκρότηση και θέτει νέο πλαίσιο για την συγκρότηση των οργάνων αυτών. Το Δ.Σ. 
διακόπτει τις ενέργειες για την συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με την παλιά του 
μορφή και αποφασίζει την συγκρότηση του νέου οργάνου με βάση τον πρόσφατα 
ψηφισθέντα νόμο και αναθέτει στον Νομικό Σύμβουλο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να διερευνήσει τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής και να εισηγηθεί στο ΔΣ σχετικά με την εφαρμογή των νέων 
διατάξεων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Το θέμα θα επανέλθει σε νέα συνεδρίαση. 

 

Θέμα 6Ο: Εκπροσώπηση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
 Ορισμός εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Δ.Σ. του ΟΠΕΓΕΠ 

Το Δ.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία ως τακτική εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Δ.Σ. του 
ΟΠΕΓΕΠ την κα Αφροδίτη Τσιγκόιδα. 
 Στη συνέχεια το Δ.Σ. ορίζει ομόφωνα ως αναπληρωματικό εκπρόσωπο του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Δ.Σ. του ΟΠΕΓΕΠ τον κ. Σπυρίδωνα Γιωτάκη – Μέλος του ΔΣ. 
 Ορισμός εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Δ.Σ. του ΕΘΙΑΓΕ 

Το Δ.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία ως τακτικό εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Δ.Σ. του 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. τον καθ. κ. Νικόλαο Κατή και ως αναπληρωτή του τον κ. Παναγιώτη Πλατή – 
Πρόεδρο του παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας.  
 Ορισμός εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Δ.Σ. του ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Το Δ.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία ως τακτικό εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Δ.Σ. του 
Ο.ΓΕ.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΗΤΡΑ. τον κ. Αθανάσιο Δημάκη και ως αναπληρωτή του τον κ. Βασίλειο 
Τσατήρη.  
 Ορισμός εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

(ΟΚΕ) 
Το Δ.Σ. ορίζει ομόφωνα ως τακτικό εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην ΟΚΕ τον κ. 

Δημήτριο Χαμπίδη – Μέλος του ΔΣ. 
Το Δ.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία ως αναπληρωματικό εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 

ΟΚΕ τον κ. Κωνσταντίνο Δημόπουλο.  
 Ορισμός εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Γνωμοδοτική Επιτροπή του Μέτρου 

123 του ΠΑΑ (τ. «Μεταποίηση») 
Το Δ.Σ. ορίζει ομόφωνα ως τακτικό εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην γνωμοδοτική 

επιτροπή αυτή τον κ. Αθανάσιο Μπαντή. 
Το Δ.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία ως αναπληρωματικό εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 

γνωμοδοτική επιτροπή αυτή τον κ. Αθανάσιο Νικολαΐδη.  
 Ορισμός εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Κεντρικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ε/Β 

Έργων (Κ.Γ.Σ.Ε.Ε.) 
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Το Δ.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία ως τακτικό εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Κ.Γ.Σ.Ε.Ε. 
τον καθ. κ. Γεράσιμο Μαρτζόπουλο και ως αναπληρωτή του τον πρώην Προέδρο του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καθ. κ. Γεώργιο Τερζίδη.  
 Ορισμός εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Σ.Α.Ε.Ι. 

Το Δ.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία ως τακτικό εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Σ.Α.Ε.Ι. τον 
καθ. κ. Ανδρέα Γεωργούδη και ως αναπληρωτή του τον Λέκτορα κ. Κωνσταντίνο Σκόρδα – 
Πρόεδρο του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδος.  
 Ορισμός εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Επιτροπή Παρακολούθησης για το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντος 2007 – 2013 
Το Δ.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία ως τακτική εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην παραπάνω 

Επιτροπή (ΕΠΕΡ) την κα Ευθαλία Λαζαρίδου και ως αναπληρωτή της τον επ. καθ. κ. 
Νικόλαο Ζούρο. 
 Ορισμός εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων 

Το Δ.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία ως τακτικό εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Εθνικό 
Συμβούλιο Υδάτων τον κ. Νικόλαο Τσοτσόλη και ως αναπληρωτή του τον κ. Απόστολο 
Αλεξόπουλο. 
 Ορισμός εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Ανώτατο Συμβούλιο Γεωργικών 

Φαρμάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) 
Το Δ.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία ως τακτικό εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ. 

την κα Μαρία Αντωνάκου και ως αναπληρωτή της τον κ. Βασίλειο Μπουρνάκα. 
 Ορισμός εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Ε.Π. του Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

Το Δ.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία ως τακτική εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Ε.Π. του 
Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» την κα Δήμητρα Χαλικιά και ως αναπληρωτή της τον κ. 
Κωνσταντίνο Παπανικολάου. 

 Ορισμός εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Συμβούλιο Χωροταξίας 
Το Δ.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία ως τακτικό εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Συμβούλιο 

Χωροταξίας τον κ. Νικόλαο Χλύκα και ως αναπληρωτή του την καθ. κα Όλγα Ιακωβίδου. 

 Ορισμός εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη ΓΕΜ 
Το Δ.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία ως τακτική εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Γ.Ε.Μ. την κα. 

Μαρία – Χαρά Αλεξιάδου και ως αναπληρωτή της τον κ. Αναστάσιο Κουρή. 

 Ορισμός εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή 
Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΕΠΕΚ) 

Το Δ.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία ως τακτικό εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 
τον κ. Κωνσταντίνο Πολίτη και ως αναπληρωτή του τον κ. Κυριάκο Δογάνη. 
 Ορισμός εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην ΤΕΓΕΛ 

Το Δ.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία ως τακτικό εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην ΤΕΓΕΛ. τον 
κ. Δημήτριο Μπίλη και ως αναπληρωτή του τον κ. Φάνη Κουρεμπέ. 
 Ορισμός εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην ΤΕΠΥ 

Το Δ.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία ως τακτικό εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην ΤΕΠΥ. τον κ. 
Αναστάσιο Ζέρβα και ως αναπληρωτή του τον κ. Ιωάννη Ράγγο. 
 Ορισμός εκπροσώπων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην CEDIA 

Το Δ.Σ. ομόφωνα ορίζει ως τακτικό εκπρόσωπό του στην CEDIA τον Πρόεδρο του ΔΣ 
κ. Θεόδωρο Μαρκόπουλο και ως αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο, κ. Βασίλειο Ηλιάδη. 

 
 
 
Θέμα 7ο: Προβλήματα λειτουργίας του Παραρτήματος Κρήτης κυρίως σε σχέση 

με το προσωπικό του Παραρτήματος 

Το Δ.Σ. έχοντας υπόψη τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα που προκαλούνται στο 
παράρτημα Κρήτης αλλά και τον όγκο του έργου που παράγει το παράρτημα αυτό, 
αποφασίζει ομόφωνα να αποσταλεί έγγραφο στον Υφυπουργό Α.Α.Τ. με το οποίο να του 
ζητείται η ανάκληση του εγγράφου με το οποίο επιβάλλεται στο Επιμελητήριο η εξάντληση 
των ενδίκων μέσων κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, η οποία δικαιώνει την 
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κα. Ελένη Παπαδακάκη. Στη συνέχεια και μετά την απάντηση του Υφυπουργού το θέμα να 
επανέλθει στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου. 

Επίσης ανατίθεται στους κ.κ. τον Πρόεδρο του Παραρτήματος Κρήτης Κωστή 
Καμπιτάκη, τον Νομικό Σύμβουλο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  Δήμο Νικόπουλο και τον Προϊστάμενο της 
Δ/νσης Υπηρεσιών ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σωτήρη Αθανασιά, η διερεύνηση της επί μακρόν άδειας της 
υπαλλήλου του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κας Ελένης Βαρνά και των 
ενδεικνυόμενων παραπέρα ενεργειών του Επιμελητηρίου επί του θέματος και η σύνταξη των 
σχετικών εγγράφων που θα απαιτηθούν.  

Στους ίδιους ανατίθεται και η διερεύνηση της κάλυψης των κενών θέσεων με μετατάξεις 
από άλλους φορείς. 

  
Θέμα 8ο: Υλοποίηση αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Αντιπροσώπων του 

Επιμελητηρίου 

 Στην Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων του επιμελητηρίου, η οποία έλαβε χώρα 
στις 23 / 01 / 2010 πέραν των θεμάτων της Η.Δ. εγκρίθηκαν τρία «ψηφίσματα» εκ των 
οποίων τα δύο ομόφωνα. Τα «ψηφίσματα» αυτά αφορούσαν: 

Α.  την λειτουργία των ΤΟΚΑΑ (επί αυτού το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει κάνει ήδη σχετική παρέμβαση 
και πλέον θα εξετασθεί το θέμα στα πλαίσια του Σ / Ν που αφορά τον «Καλλικράτη»), 

Β. το (τότε) Σ / Ν του Υ.ΠΕ.Κ.Α. που αφορά τις πυρόπληκτες εκτάσεις του Νομού Αττικής (το 
θέμα έχει ήδη προωθηθεί με την ψήφιση του σχετικού Νόμου πλέον από την Βουλή) - & 

Γ. την εφαρμογή της απλής αναλογικής ως εκλογικό σύστημα ανάδειξης του Δ.Σ. και των 
άλλων οργάνων του επιμελητηρίου. 

Το Δ.Σ. του ΓΕΩΤΕΕΕ επί του τρίτου ψηφίσματος [όπως παραπάνω] της Γενικής 
Συνέλευσης (η οποία έχει ληφθεί και σε συνεδριάσεις παλαιοτέρων ετών) αποφασίζει, 
ομόφωνα, τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας, η οποία θα μελετήσει το θέμα αυτό και εντός 3 
μηνών θα καταθέσει σχετική εισήγηση στο ΔΣ του επιμελητηρίου προκειμένου να ληφθούν οι 
απαραίτητες αποφάσεις. Η Ομάδα Εργασίας αυτή απαρτίζεται από τους κ.κ. Ιωάννη Μπίκο, 
Γεώργιο Πούλιο, Ελένη Πούλιου και Δημήτριο Κούμα. 
 

Θέμα 9ο: Βελτιωτική πρόταση επί της νομοθεσίας του Επιμελητηρίου στα σημεία 
που αφορούν τη διαδικασία των εκλογών  

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την τροποποίηση της εκλογικής διαδικασίας του 
επιμελητηρίου (Π.Δ. 334 κ.λπ) με γνώμονες την ακέραια έκφραση της δημοκρατικής 
βούλησης των συναδέλφων αλλά και την διαφύλαξη του κύρος των εκλογών αλλά και του 
επιμελητηρίου συνολικά, στα εξής σημεία: 

 στην αύξηση των προθεσμιών που αναφέρονται στα άρθρα 2, 4 κ.λπ. του ΠΔ 334 ως 
εξής προκειμένου να μπορούν να ολοκληρωθούν με μεγαλύτερη άνεση οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες: 

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΕΚΛΟΓΩΝ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΚΛΟΓΕΣ 

Ως σήμερα: 60 40 25 15 0 

Αποφασίζετε: 90 50 35 25 0 

(οι αριθμοί αναφέρονται στον αριθμό των ημερών από την ημέρα των εκλογών). 

 οι εφορευτικές επιτροπές θα έχουν ως πρόεδρους δικαστικούς, οι οποίοι θα ορίζονται 
από το οικείο δικαστήριο (Πρωτοδικείο) κατόπιν επιστολής του Προέδρου της ΔΕ του 
παραρτήματος της περιοχής. Αντίστοιχα για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επιστολή 
θα αποστέλλει ο Πρόεδρος του ΔΣ. Τα υπόλοιπα μέλη των εφορευτικών επιτροπών θα 
αναδεικνύονται όπως και σήμερα.  

 οι εφορευτικές επιτροπές θα ολοκληρώνουν την έκδοση των αποτελεσμάτων για αριθμό  
ψήφων ανά παράταξη στο ΔΣ και στην ΔΕ και την σταυροδοσία των υποψηφίων σε όλα 
τα ψηφοδέλτια ΔΣ & ΔΕ το βράδυ των εκλογών. Τις επόμενες ημέρες θα συγκεντρώνεται 
στην έδρα του παραρτήματος το εκλογικό υλικό που αφορά την Γενική Συνέλευση 
Αντιπροσώπων και την Συνέλευση Αντιπροσώπων του παραρτήματος  και θα συνέρχεται 
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 το  εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, κ.λπ.) συγκεντρώνεται και φυλάσσεται στα παραρτήματα. 
Οι πίνακες με τα αποτελέσματα αποστέλλονται με ευθύνη του Προέδρου της εφορευτικής 
επιτροπής και επί αποδείξει στην Κεντρική Υπηρεσία του επιμελητηρίου (με φαξ ή με 
όποιον άλλο πρόσφορο τρόπο), η οποία οφείλει να προβαίνει έγκαιρα στην συγκρότηση 
«συνεργείου» παραλαβής των αποτελεσμάτων, τα οποία στην συνέχεια 
δημοσιοποιούνται αναρτώμενα στο διαδίκτυο. 

 η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συνέρχεται την επόμενη ημέρα των εκλογών καθώς και 
την επόμενη της ολοκλήρωσης των αποτελεσμάτων για Γ.Σ.Α. και Σ.Α. παραρτημάτων, 
λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων που έχουν συγκεντρωθεί από την υπηρεσία του 
ΓΕΩΤΕΕ και προβαίνει στην επίσημη ανακήρυξη των αποτελεσμάτων. 

 τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορούν με δήλωσή τους, ως 30 ημέρες πριν από τις εκλογές, να 
δηλώσουν αν επιθυμούν για ειδικούς λόγους να ψηφίσουν στο εκλογικό τμήμα όπου 
βρίσκεται η διεύθυνση κατοικίας τους ή σε άλλο εκλογικό τμήμα του επιμελητηρίου αν 
αυτό επιβάλλεται από την άσκηση του επαγγέλματός τους.  

 στην διεξαγωγή των εκλογών και στην καταμέτρηση των ψήφων μπορούν να 
παραβρίσκονται εκπρόσωποι των ψηφοδελτίων (παρατάξεων), οι οποίοι μπορούν να 
λάβουν αντίγραφα των αποτελεσμάτων υπογράφοντας ότι ήταν παρόντες και ότι έλαβαν 
τα αντίγραφα αυτά. 

 στον Προϋπολογισμό του ΓΕΩΤΕΕ θα ενταχθεί κωδικός (μετά από σχετική τροποποίησή 
του) προκειμένου να καταβάλλονται αποζημιώσεις στα μέλη των εφορευτικών επιτροπών 
ως εξής: 

για τους δικαστικούς ότι προβλέπεται από την νομοθεσία, 

για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών το τετραπλάσιο της Ημερήσιας Αποζημίωσης (4 
Χ 30 = 120 €), 

για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών της έδρας του παραρτήματος και της Κεντρικής 
Εφορευτικής Επιτροπής το επταπλάσιο της Ημερήσιας Αποζημίωσης (7 Χ 30 = 210 €). 

Η παρούσα απόφαση θα σταλεί στον Νομικό Σύμβουλο του επιμελητηρίου για να 
διατυπώσει σε νομικό κείμενο και ο Πρόεδρος του ΔΣ εξουσιοδοτείται να την αποστείλει στην 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προκειμένου να προωθηθεί για ψήφιση στην 
Βουλή και σε κάθε άλλη ενέργεια που θα απαιτηθεί σχετικά. 

  

Θέμα 10ο: Λήψη απόφασης για συμμετοχή ή μη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε δίκη αφορώσα 
επαγγελματικά δικαιώματα γεωπόνων Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων 

 Το Δ.Σ. ομόφωνα υιοθετεί την εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
(σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 1443/30-3-2010) και αποφασίζει ότι δεν 
συντρέχει δυνατότητα συμμετοχής του ΓΕΩΤΕΕ στην σχετική δικαστική υπόθεση. 

 
 
 
 
Θέμα 11ο: Λήψη απόφασης επί εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

για την συνέχιση ή μη των δικών και την δικαστική εκπροσώπησή του 

 Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την παροχή ειδικών πληρεξουσίων στον Νομικό 
Σύμβουλο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Δήμο Νικόπουλο, καθιστώντας τον ειδικό πληρεξούσιο, 
αντίκλητο και αντιπρόσωπό του ώστε να παραστεί στο ΣΤΕ και να υποστηρίξει τις υποθέσεις 
που περιγράφονται στα δύο πρώτα από τα σημεία της σχετικής επιστολής του Νομικού 
Συμβούλου (Α.Π: ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 1442/30-3-2010), ως εξής: 

1ον. «ΔΙΟΡΙΖΕΙ και ΚΑΘΙΣΤΑ ειδικό πληρεξούσιο, αντίκλητο και αντιπρόσωπο του τον κ. 
Δήμο Νικόπουλο του Γεωργίου, Δικηγόρο παρ΄ Αρείω Πάγω, διορισμένο στο Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 1042), κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως, αριθ. 19 - Τ.Κ. 
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54624, στον οποίο δίνει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας 
εξ’ ονόματος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και  για λογαριασμό του:  
Ι. Α. ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ  ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ, 
γραπτά και προφορικά, την ήδη ασκηθείσα, ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, υπ’ αριθ. Εκθ. 
Καταθ. 1136/2009 Αίτηση Ακύρωσης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΚΑΤΑ  <<1. Της υπ’ Αριθ. 17371/Αριθ. 
Αποφ. 704/20.11.2008 –ΦΕΚ τ.Β΄ 2497/9.12.2008 – ημερ. πραγμ. κυκλοφορίας 16.12.2008 
(<<Καθεστώς Ενισχύσεων του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Άξονα 
Προτεραιότητας 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας>> Κοινής 
Απόφασης (ΚΥΑ) του Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Και 2. Κάθε άλλης πράξης ή 
παράλειψης, συναφούς προς την προαναφερόμενη, υπό στοιχείο 1, πράξη>>, κατά τη 
δικάσιμο της 15.06.2010, συντάσσοντας, υπογράφοντας και καταθέτοντας Πρόσθετους 
Λόγους, Υπομνήματα και άλλα έγγραφα και γενικά προβαίνοντας σε οτιδήποτε είναι 
αναγκαίο για την εκτέλεση της ως άνω εντολής και πληρεξουσιότητας. 
Β. ΝΑ ΔΙΟΡΙΣΕΙ και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους με την ίδια ως άνω εντολή και 
πληρεξουσιότητα. 
 ΙΙ. ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ και ΕΓΚΡΙΝΕΙ την άσκηση της ως άνω Αίτησης Ακύρωσης, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ 
όλες τις ενέργειες του εντολοδόχου του ως ισχυρές, νόμιμες και έγκυρες και ΔΗΛΩΝΕΙ ότι 
επιθυμεί η ανωτέρω Αίτηση Ακύρωσης να δικασθεί ακόμη και σε περίπτωση μη παράστασης 
του ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.    
………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ» 
 
2ον. «ΔΙΟΡΙΖΕΙ και ΚΑΘΙΣΤΑ ειδικό πληρεξούσιο, αντίκλητο και αντιπρόσωπο του τον κ. 
Δήμο Νικόπουλο του Γεωργίου, Δικηγόρο παρ΄ Αρείω Πάγω, διορισμένο στο Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης (Α.Μ. 1042), κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Μητροπόλεως, αριθ. 19 - Τ.Κ. 
54624, στον οποίο δίνει την ειδική εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, ενεργώντας 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και  για λογαριασμό του: 
 
 
 
Ι. Α. ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ  ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ, 
γραπτά και προφορικά, την ήδη ασκηθείσα, ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, υπ’ αριθ. Εκθ. 
Καταθ.4542/2009 Αίτηση Ακύρωσης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΚΑΤΑ  <<1. Της υπ’ Αριθ. 
293003/6.5.2009 Απόφασης ( «ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για την 
ανάθεση του έργου της συγκέντρωσης, εισαγωγής και επεξεργασίας των αιτήσεων ενιαίας 
ενίσχυσης του έτους 2009 για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες») του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2.  Του από 31.3.2009 «ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», υπογραφόμενου από τον Υπουργό Α.Α.Τ. και τον Πρόεδρο της 
ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Και 3. Κάθε άλλης πράξης, συναφούς με τις υπό στοιχεία 1 και 2 πράξεις.>>, 
κατά τη δικάσιμο της 01.06.2010, συντάσσοντας, υπογράφοντας και καταθέτοντας 
Πρόσθετους Λόγους, Υπομνήματα και άλλα έγγραφα και γενικά προβαίνοντας σε οτιδήποτε 
είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της ως άνω εντολής και πληρεξουσιότητας. 
Β. ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ, γραπτά 
και προφορικά, την ήδη ασκηθείσα, ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, υπ’ αριθ. Εκθ. 
Καταθ.1482/2009 Αίτηση Αναστολής Εκτέλεσης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ <<1. Της υπ΄ αριθ. 293003/6.5.2009 Απόφασης ( «ΘΕΜΑ: Έγκριση 
διενέργειας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου της συγκέντρωσης, εισαγωγής και 
επεξεργασίας των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2009 για τους κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες») του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2.Του από 
31.3.2009 «ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», υπογραφόμενου από τον Υπουργό Α.Α.Τ. και 
τον Πρόεδρο της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. 3. Κάθε άλλης πράξης, συναφούς με τις υπό στοιχεία 1 και 2, 
πράξεις.>> συντάσσοντας, υπογράφοντας και καταθέτοντας Υπομνήματα και άλλα έγγραφα 
και γενικά προβαίνοντας σε οτιδήποτε είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της ως άνω εντολής 
και πληρεξουσιότητας. 
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Γ. ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΕΙ και άλλους πληρεξούσιους δικηγόρους με τις ίδιες ως άνω εντολές και 
πληρεξουσιότητες. 
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ και ΕΓΚΡΙΝΕΙ την άσκηση της ως άνω Αίτησης Ακύρωσης και της ως άνω 
Αίτησης Αναστολής Εκτέλεσης,  ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ από τώρα όλες τις ανωτέρω ενέργειες του 
εντολοδόχου του ως ισχυρές, νόμιμες και έγκυρες και ΔΗΛΩΝΕΙ ότι επιθυμεί οι ανωτέρω 
Αιτήσεις Ακύρωσης και Ανατολής Εκτέλεσης να δικασθούν ακόμη και σε περίπτωση μη 
παράστασης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
………………………………………………………………………………………… 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ» 

 Η απόφαση επί του τρίτου σημείου της εισήγησης του Νομικού Συμβούλου 
(υποτροφίες κληροδοτήματος Σ. Χλωρού) αναβάλλεται ώστε να συζητηθεί σε επόμενη 
συνεδρίαση του Δ.Σ. αφού πρώτα με σχετικές ενέργειες και έγγραφα του ΓΕΩΤΕΕ ζητηθούν 
εξηγήσεις από το Ίδρυμα για την πορεία των υποτροφιών τα τελευταία χρόνια. 

 
Θέμα 12ο: Προτεινόμενη έρευνα από το Γ.Π.Α. με τίτλο «Ανεργία & 

ετεροαπασχόληση στον κλάδο των γεωπόνων. Μία πρώτη 
προσέγγιση – αποτύπωση του ζητήματος.» 

 Το Δ.Σ. δεν αποφασίζει την χρηματοδότηση της παραπάνω έρευνας του ΓΠΑ αλλά 
αποφασίζει να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά την μεθοδολογία με την οποία 
θα διεξαχθεί η προτεινόμενη έρευνα, τον επιστημονικό υπεύθυνο και ότι άλλο κριθεί σκόπιμο 
από το ΓΠΑ για την ενημέρωση του Δ.Σ. και ακολούθως την επανεισαγωγή του θέματος στο 
ΔΣ.  Ο κ. Σπ. Μάμαλης δήλωσε ότι δεν τάσσεται κατά της χρηματοδότησης της έρευνας αλλά 
κατά της χρηματοδότησης χωρίς προϋποθέσεις και μάλιστα με αυστηρά κριτήρια. 

 
Θέμα 13ο: Εφαρμογή απόφασης του Σ.Α.Ε.Ι. περί αντισταθμιστικών μέτρων στην 

κ. Logaras Adina Elena. 

 Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την ανάθεση της Δοκιμασίας Επάρκειας της κ. Logaras 
στην τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τους κ.κ. Βασίλειο Ηλιάδη (Β΄ Αντιπρόεδρο του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), Στυλιανό Δεληγιώργη (καθ. Γ.Π.Α.) και Ιωσήφ Μπιζέλη (επ. καθ. Γ.Π.Α.), η 
οποία θα ορίσει την εξεταστέα ύλη, την επιλογή των προς εξέταση θεμάτων και τη 
βαθμολόγηση της εν λόγω δοκιμασίας Επάρκειας. 

 
Θέμα 14ο: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης της Π.Ο.Σ.Γ. προκειμένου την 

διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν τις εξελίξεις στο τεχνικό και 
νομικό πλαίσιο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

Εγκρίνεται, κατά πλειοψηφία, η οικονομική ενίσχυση της Π.Ο.Σ.Γ. για την διοργάνωση 
εκδηλώσεων που αφορούν τις εξελίξεις στο τεχνικό και νομικό πλαίσιο των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων, με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ 
(4.500 €). 

 

Θέμα 15ο: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης της Π.Ο.Σ.Ε.Γ. προκειμένου για την 
διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σχετικά με τα προγράμματα 
ΠΑΑ, τις κανονιστικές απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και 
του ΕΣΠΑ 

Εγκρίνεται, κατά πλειοψηφία, η οικονομική ενίσχυση της Π.Ο.Σ.Ε.Γ. για την 
διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σχετικά με τα προγράμματα του Π.Α.Α., τις 
κανονιστικές απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης και το ΕΣΠΑ, με το ποσό των 
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (4.500 €). 
 

Θέμα 16ο: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. προκειμένου για την 
διοργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις 

Εγκρίνεται ομόφωνα η οικονομική ενίσχυση της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. για την διοργάνωση 
ενημερωτικών εκδηλώσεων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις, με το ποσό των τριών 
χιλιάδων Ευρώ (3.000 €). 
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Θέμα 17ο: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης της 34ης Ετήσιας Συνόδου της Γενικής 

Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (Οργανωτής: Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε συνεργασία με τον FΑΟ, 
Αθήνα, 12-17 Απριλίου 2010) 

Εγκρίνεται, κατά πλειοψηφία, η οικονομική ενίσχυση της 34ης Ετήσιας Συνόδου της 
Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, με το ποσό των χιλίων Ευρώ (1.000 €), έναντι 
τιμολογίου. 
 

Θέμα 18ο: Αίτημα χορηγίας των εκδηλώσεων του ΓΠΑ για τα 90 χρόνια από την 
ίδρυσή του (οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη) 

 Εγκρίνεται ομόφωνα η οικονομική ενίσχυση του ΓΠΑ. για την διοργάνωση 
εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια από την ίδρυσή του, με το ποσό των χιλίων Ευρώ (1.000 €). 

 
Θέμα 19ο: Αίτημα για τη συνδιοργάνωση του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της 

Εταιρίας Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο.), (Αθήνα, 26-28 Νοεμβρίου 
2010). 

 Εγκρίνεται ομόφωνα η συνδιοργάνωση και η οικονομική ενίσχυση του 11ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΤ.ΑΓΡ.Ο., με το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ 
(2.500 €). 
 

Θέμα 20ο: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της 
Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας (1-2 Δεκεμβρίου 2010) 

Εγκρίνεται ομόφωνα η οικονομική ενίσχυση του 16ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της 
Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας, με το ποσό των χιλίων Ευρώ (1,000 €). 
 

Θέμα 21ο: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του 15ου Πανελλήνιου 
Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου (Οργανωτής: Ελληνική Φυτοπαθολογική 
Εταιρία, Κέρκυρα, 5-8 Οκτωβρίου 2010) 

Εγκρίνεται ομόφωνα η οικονομική ενίσχυση του 15ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού 
Συνεδρίου της Ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρίας, με το ποσό των χιλίων Ευρώ (1,000 €). 
 

Θέμα 22ο: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της 
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών 
(Καλαμάτα 13 – 15 / 10 / 2010Συνεδρίου της) 

Εγκρίνεται ομόφωνα η οικονομική ενίσχυση του 13ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της 
Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, με το ποσό των χιλίων 
Ευρώ (1,000 €). 
 

Θέμα 23ο: Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων για 
τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων 

Εγκρίνεται ομόφωνα η οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων για τη 
διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων για τα περιβαλλοντικά ζητήματα του Ασωπού 
ποταμού και τα γενικότερα ζητήματα που αφορούν την ύδρευση της περιοχής, με το ποσό 
των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (4,500 €). 
  

Θέμα 24ο: Υπόθεση Β. Τσαβέ, υπαλλήλου ΓΕΩΤΕΕ στο Παράρτημα Αιγαίου και 
λήψη σχετικών αποφάσεων 

Το θέμα αναβάλλεται για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
 
Θέμα 25ο: Ανάθεση έρευνας αξιολόγησης της πορείας των τακτικών εσόδων του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε σχέση με το νέο πλαίσιο των οδοιπορικών στον δημόσιο 
τομέα και τις άλλες συναφείς εξελίξεις 

Το θέμα αναβάλλεται για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
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Θέμα 26ο: Εκπόνηση μελέτης από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το γάλα και την ποιότητα των 

τροφίμων 
 Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να προχωρήσει στην εκπόνηση δύο ειδικών μελετών – 
υπηρεσιών με αντικείμενα:  
α) για το γάλα (παραγωγή – διάθεση – κατανάλωση – προβλήματα & αδυναμίες ελληνικής 
παραγωγής – ζητήματα ποιότητας), συνολικής δαπάνης 15,000 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ και  
β) την ποιότητα των τροφίμων (συστήματα ποιότητας στην Ελλάδα – απαιτήσεις 
καταναλωτικού κοινού – προβλήματα – προοπτικές), συνολικής δαπάνης 15.000 € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Οι ανωτέρω μελέτες - μελέτες αποφασίζεται να ανατεθούν στην Αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρεία (ΑΜΚΕ) Επιστημονική Εταιρεία Μελετών για την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος & οικολογική διαχείριση των φυσικών πόρων «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ».  
Σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα εγκριθεί το σχέδιο σύμβασης μεταξύ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και της 
αναδόχου εταιρείας   που θα περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα και τις ειδικές προδιαγραφές 
αναλυτικά.. 

 
Θέμα 27ο: Διαγωνισμός για την αγορά γραφείων για την στέγαση του 

Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας 
Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα να προωθήσει τα σχετικά έγγραφα τα οποία έχει 

προετοιμάσει το παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας στην προϊσταμένη του Οικονομικού – 
Λογιστικού τμήματος του επιμελητηρίου και ακολούθως στον Νομικό Σύμβουλο προκειμένου 
αυτά να ελεγχθούν ως προς το αν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και στις 
στεγαστικές ανάγκες του ΓΕΩΤΕΕ για το συγκεκριμένο παράρτημα σε προθεσμία 20 ημερών  
και το θέμα να επανέλθει για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

 
Θέμα 28ο: Δρομολόγηση ενεργειών για την αγορά γραφείων για την στέγαση του 

Παραρτήματος Ηπείρου & Νήσων 
Μετά την ενημέρωση ότι δε είναι εφικτή αλλά και συμφέρουσα η επισκευή του κτιρίου 

που είχε ζητηθεί από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την στέγαση του παραρτήματος Ηπείρου & Νήσων, 
το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα τη δρομολόγηση ενεργειών για την αγορά γραφείων για την 
στέγαση του Παραρτήματος Ηπείρου & Νήσων. Το θέμα θα επανέλθει στην επόμενη 
συνεδρίαση με σχετική εισήγηση ως προς τις απαιτούμενες ενέργειες από την υπηρεσία του 
ΓΕΩΤΕΕ. 

 
 
Θέμα 29ο: Τροποποίηση - συμπλήρωση της Ομάδας Εργασίας για την 

εξειδίκευση δράσεων υπέρ των ανέργων, συμβασιούχων και 
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, γεωτεχνικών 

 Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση – συμπλήρωση της Ομάδας Εργασίας 
για την εξειδίκευση δράσεων υπέρ των ανέργων, συμβασιούχων κα νεοεισερχόμενων στην 
αγορά εργασίας, γεωτεχνικών με την προσθήκη των παρακάτω εκπροσώπων ανά φορέα: 
 ΠΟΣΓ. Τακτικός: Νικόλαος Ζιούβας, Αναπληρωτής: Γεώργιος Παπανικολάου 
 Π.Κ.Δ. Τακτικός: Ιορδάνης Τζαμτζής 
 Σ.Ε.Γ. Τακτικός: Ευάγγελος Σπυρίδωνος, Αναπληρωτής: Νικόλαος Βλαχόπουλος 
 Π.Ε.Α.Σ.Γ.Ε. Τακτικός: Σαμψών Παπαδόπουλος, Αναπληρώτρια: Σταυρούλα Ζούβελου. 
 

Θέμα 30Ο: Διατύπωση άποψης για την τροποποίηση του Κανονισμού 
Γεωθερμικών Εργασιών 

 Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις σχετικές παρατηρήσεις που έχουν επεξεργασθεί και 
κατατεθεί από τον Σύλλογο Ελλήνων Γεωλόγων σχετικά με το θέμα και εξουσιοδοτεί τον 
Πρόεδρο του ΔΣ για την αποστολή τους. 
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Θέμα 31ο: Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του Συνδέσμου Γεωλόγων 
Μελετητών Ελλάδος σχετικά με την παραχώρηση χώρου στα 
γραφεία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την στέγαση του συνδέσμου 

 Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα την παραχώρηση χώρου, στο κτίριο της οδού Διδότου 
26 στην Αθήνα, για τη στέγαση του Συνδέσμου Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδος. 
 
 Θέμα 32ο: Διατύπωση άποψης επί του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

Το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα την εξουσιοδότηση του Προέδρου ώστε να συγκαλέσει 
τους εμπλεκόμενους συγκροτώντας Ομάδα Εργασίας για την μελέτη του θέματος και την 
διατύπωση θέσεων του ΓΕΩΤΕΕ και ως προς την πορεία των συναδέλφων που υπηρετούν 
στο δημόσιο και τις σχετικές γεωτεχνικές υπηρεσίες αλλά και ως προς την αναπτυξιακή 
πλευρά του θέματος για την χώρα. 
 
 Θέμα 33ο: Διατύπωση άποψης επί των αλλαγών που αφορούν τον ΕΛΓΑ 
 Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη των 
επερχόμενων αλλαγών στον ΕΛΓΑ από το ΥΠ.Α.Α.Τ., αποτελούμενης από τους κ.κ. Κ. 
Καμπιτάκη, - Πρόεδρο παραρτήματος Κρήτης, Π. Τσέτουρα – Πρόεδρο παραρτήματος 
Θράκης, Π. Καλφούντζο – εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο ΔΣ του ΕΛΓΑ, Α. Αδαμαντιάδη 
αναπληρωτή εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο ΔΣ του ΕΛΓΑ και Δ. Μονοκρούσο - Πρόεδρο 
του Πρωτοβάθμιου Π.Σ. του επιμελητηρίου. 
 

Θέμα 34ο: Πορεία θεμάτων που αφορούν τα επίπεδα επαγγελματικών 
προσόντων (Σύσταση C111) 

Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις ενέργειες που έγιναν ως τώρα, εκφράζει τις ευχαριστίες 
του προς τους φορείς που ανταποκρίθηκαν στην σχετική κινητοποίηση και εξουσιοδοτεί τον 
Πρόεδρο να προωθήσει το θέμα στα πλαίσια της συνεργασίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τους 
άλλους επιστημονικούς φορείς της χώρας. Το θέμα θα επανέλθει και σε επόμενη συνεδρίαση 
του Δ.Σ. 
 

Θέμα 35ο: Πορεία ενσωμάτωσης της οδηγίας 2005/36 στο εθνικό δίκαιο & 
προετοιμασία σχεδίων Υ.Α. 

 Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και το Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων να 
προχωρήσουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, μέχρις ότου επανέλθει το θέμα στο Δ.Σ. 
 

Θέμα 36ο: Εξελίξεις επί του ΟΣΔΕ 
 Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα α) τις μέχρι τώρα ενέργειες που έχουν γίνει επί των 
ζητημάτων του ΟΣΔΕ και β) το κείμενο που κατατέθηκε, ως βάση συζήτησης και 
εξουσιοδοτεί τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Δ. Χαμπίδη, Β. Ηλιάδη και Σπ. Γιωτάκη να το βελτιώσουν, 
ενσωματώνοντας σ’ αυτό τις παρατηρήσεις που κατατέθηκαν κατά την συζήτηση του 
θέματος. 

 
Θέμα 37ο: Πορεία της ΑΜΚΕ «Τριπτόλεμος» 
Το θέμα αναβάλλεται για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
 
Θέμα 38ο: Εξελίξεις στο πλαίσιο που διέπει τα γεωργικά φάρμακα στην Ελλάδα 

σε σχέση και με την οδηγία 128/2009 με τίτλο, «Σχετικά με τον 
καθορισμό πλαισίου για την επίτευξη της χρήσης των γεωργικών 
φαρμάκων» 

Το θέμα αναβάλλεται για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
 

Θέμα 39ο: Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την κατάρτιση των προδιαγραφών 
και τιμολογίου για τα έργα γεωτρήσεων 

Το θέμα αναβάλλεται για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
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Θέμα 40ο: Πορεία συγκρότησης επιτροπής για τα θέματα των γεωτεχνικών 
εκπαιδευτικών μετά την παρέμβαση του Συλλόγου Γεωπόνων 
Εκπαιδευτικών 

Το θέμα αναβάλλεται για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
 

Θέμα 41ο: Πρόταση για την συνδιοργάνωση ημερίδων με το Σύλλογο Ελλήνων 
Γεωλόγων σε θέματα γεωθερμίας 

Το θέμα αναβάλλεται για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
 

Θέμα 42ο: Εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 1474/1984 που αφορά την 
παρουσία των μελών του ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ στις συνεδριάσεις του 
οργάνου 

Το θέμα αναβάλλεται για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 
 
Θέμα 43ο: Ενημέρωση – Εκδηλώσεις – Διάφορα  

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για όλα τα θέματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα 
χειρίζεται το επιμελητήριο. 


	Θεσσαλονίκη, 30-3-2010

