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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: Πιστοποιημένος Φορέας ISO 9001:2008
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, από τις 11 Οκτωβρίου 2016, ανήκει πλέον στους ελάχιστους Δημόσιους Ορ-

γανισμούς που έχουν πιστοποιηθεί με ISO 9001:2008 για τις υπηρεσίες που προσφέρει στα μέλη του και συγκεκριμένα 
για:
	Την παροχή συμβουλών επί θεμάτων γεωτεχνικού ενδιαφέροντος.
	Τη διαχείριση μελών.
	Την ενημέρωση για επαγγελματικά θέματα & δικαιώματα.
	Την οργάνωση ενημερωτικών & επιστημονικών εκδηλώσεων – σεμιναρίων.
	Τις έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις.

Στο πλαίσιο αναβάθμισης της διοικητικής του ικανότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του έχει συστήσει στα 
Τμήματά του Ομάδες Διαχείρισης Ποιότητας με μόνιμους μηχανισμούς για συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των διαδι-
κασιών του.

Το Επιμελητήριο έχοντας πλέον εξασφαλίσει την πιστοποίηση των υπηρεσιών του κατά το πρότυπο ISO 9001: 2008, 
επιτυγχάνει την τήρηση και βελτίωση των προδιαγραφών των υπηρεσιών που προσφέρει, ενώ καθιστά πλέον την ποιό-
τητα ως προτεραιότητα και πρωταρχικό μέλημα της καθημερινής του λειτουργίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Διάθεση και χρήση των γεωργικών φαρμά-
κων πέραν της ημερομηνίας λήξης

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας απέστειλε εγγρά-
φως στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
κ. Ευάγγελο Αποστόλου, την κάθετη αντίθεσή του σε εν-
δεχόμενη διάταξη με την οποία θα καταργούνται όλα τα 
διοικητικά πρόστιμα και οι προβλεπόμενες ποινές που επι-
βάλλονται σήμερα σε όσους εισάγουν, χρησιμοποιούν για 
επαγγελματική χρήση, διακινούν, διαθέτουν καθ΄οιονδή-
ποτε τρόπο, ανταλλάσσουν ή μεταφέρουν φυτοπροστατευ-
τικά προϊόντα πέραν της ημερομηνίας λήξης τους.

Το Επιμελητήριο, κατά τη συζήτηση και ψήφιση του Ν. 
4351/2015 «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατά-
ξεις», είχε καταθέσει τις προτάσεις του στην αρμόδια Επι-
τροπή της Βουλής και, μεταξύ αυτών, τις αντιρρήσεις του 
για τις σχετικές με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα διατά-
ξεις, τονίζοντας ότι για λόγους προστασίας της δημόσιας 
υγείας, της φυτικής παραγωγής και του περιβάλλοντος, 
καθώς και διασφάλισης της αποτελεσματικότητας των 

σκευασμάτων, θα πρέπει να απαγορεύεται ρητώς η κάθε 
μορφής διακίνηση και χρήση ληγμένων γεωργικών φαρ-
μάκων και να επιβάλλεται η καταστροφή τους. Η παλαίωση 
των σκευασμάτων δεν επιδρά μόνο στη μείωση της συγκέ-
ντρωσης της δραστικής ουσίας και κατ΄επέκταση στη μει-
ωμένη αποτελεσματικότητά τους, αλλά κυρίως μπορεί να 
οδηγήσει σε παραγωγή δεκάδων υποπροϊόντων διάσπα-
σης, τα οποία είναι περισσότερο τοξικά και επικίνδυνα για 
τον χρήστη και τον καταναλωτή.

Η θέσπιση μίας διάταξης, με την οποία θα καταργούνται 
τα προβλεπόμενα σήμερα πρόστιμα και ποινές, θα έχει ως 
αποτέλεσμα την πλήρη απελευθέρωση της διακίνησης και 
χρήσης των ληγμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στην Ελλάδα, βρίσκεται σε πλήρη διάσταση με τη συνταγ-
ματικώς επιβαλλόμενη υποχρέωση της Πολιτείας να προ-
στατεύει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και ουσιαστι-
κά θα μετατρέψει τη χώρα μας σε «χωματερή γεωργικών 
φαρμάκων» της Ευρώπης. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο του Επιμελητη-
ρίου ΕΔΩ.

mailto:pub_relations@geotee.gr
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161220051009_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161220055633_5.pdf
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Αίτηση ακύρωσης για τα κριτήρια προσδιορι-
σμού των «οικιστικών πυκνώσεων»

Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατέθεσαν το Γεω-
τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Πανελλήνια Ένωση 
Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων εναντίον της απόφασης 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια 
προσδιορισμού των «οικιστικών πυκνώσεων», δηλαδή των 
αυθαίρετων οικισμών εντός δασών και δασικών εκτάσεων 
που θα εξαιρεθούν προσωρινώς από τη διαδικασία ανάρ-
τησης των Δασικών Χαρτών. Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ τη 
σχετική ανακοίνωση.

Κωδικοί CPV για συμβάσεις εκπόνησης και 
εκτέλεσης μελετών και παροχή τεχνικών και 
άλλων επιστημονικών υπηρεσιών

Έγγραφο προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, απέστειλε το Επιμελητήριο 
επισημαίνοντας τα λάθη και τις παραλείψεις που υπάρ-
χουν στους κωδικούς CPV για τις συμβάσεις εκπόνησης και 
εκτέλεσης μελετών και παροχής τεχνικών και άλλων επι-
στημονικών υπηρεσιών που παρατίθενται στο Παράρτημα 
I του Προσαρτήματος Γ του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων 
συμβάσεων. 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει την ανάγκη άμεσης τροποποί-
ησης του εν λόγω Νόμου και ζητά, στο πλαίσιο του θεσμι-
κού του ρόλου, την παρουσία εκπροσώπου του Επιμελητη-
ρίου στην Ομάδα/Επιτροπή που θα αναλάβει τη νομοτεχνι-
κή επεξεργασία των σχετικών διατάξεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα λάθη, τις 
παραλείψεις και τις αναντιστοιχίες του Παραρτήματος I του 
Προσαρτήματος Γ του Ν. 4412/2016 μπορείτε να διαβάσετε 
το σχετικό έγγραφο του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το νέο πλαί-
σιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας και 
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Το Επιμελητήριο εξέδωσε ανακοίνωση για τα δύο Σχέ-
δια Νόμου που αφορούν τη θέσπιση ενός νέου πλαισίου 
για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας και την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με αφορμή την πρό-
σφατη ψήφισή τους στη Βουλή των Ελλήνων, μετά την 
κατάθεσή τους και τη συζήτησή τους με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε ουσι-
αστική διαβούλευση της Κυβέρνησης με τους κοινωνικούς 

εταίρους και τους εμπλεκόμενους φορείς. 
Τη σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου μπορείτε να 

τη διαβάσετε ΕΔΩ.

Συμπαράσταση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στους εργαζό-
μενους του ΕΛ.Γ.Α.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με ανακοίνωση 
εξέφρασε την αμέριστη συμπαράστασή του προς τους ερ-
γαζόμενους του ΕΛ.Γ.Α. στις προσπάθειες άμεσης επίλυσης 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με τις εκτός έδρας 
μετακινήσεις τους στο πλαίσιο της διενέργειας του εκτιμη-
τικού έργου του Οργανισμού. 

Το Επιμελητήριο πιστεύει ότι για την ενίσχυση του ρό-
λου και της αποτελεσματικής λειτουργίας του Οργανισμού, 
επιβάλλεται η στελέχωσή του με το απαιτούμενο μόνιμο γε-
ωτεχνικό προσωπικό. Οποιεσδήποτε άλλες λύσεις, όπως οι 
συνεχείς μετακινήσεις υπαλλήλων από Υποκατάστημα σε 
Υποκατάστημα, η χρησιμοποίηση υπαλλήλων άλλων δη-
μόσιων υπηρεσιών ή οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού, 
είναι αποκλειστικά και μόνο ευκαιριακές και δε συμβάλλουν 
ουσιαστικά στην προσπάθεια του ΕΛ.Γ.Α. να ανταποκριθεί 
στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί 
και να σταθεί πραγματικός αρωγός του Έλληνα αγρότη. 

Σχετικά με τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων, 
το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με παρεμβάσεις του πριν από την ψήφιση του 
Ν. 4336/2015, είχε επισημάνει στην Ελληνική Πολιτεία ότι 
οι διατάξεις του θα δυσχεράνουν περαιτέρω τον εποπτικό και 
ελεγκτικό ρόλο των γεωτεχνικών δημόσιων υπηρεσιών και 
οργανισμών, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την πρωτογενή 
παραγωγή, τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλο-
ντος, την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
και τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δας καλεί τα συναρμόδια Υπουργεία και τη Διοίκηση του 
ΕΛ.Γ.Α. να προχωρήσουν στην άμεση νομοθετική ρύθμιση 
του θέματος, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους. 

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη σχετική  
ανακοίνωση του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Διαγωνισμός για την πρόσληψη Υπεύθυνου 
Πάρκου και Περιβάλλοντος Χώρου

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος» απέστειλε το Επιμελητήριο με αφορμή τη διενέρ-
γεια διαγωνισμού για την πρόσληψη Υπεύθυνου Πάρκου 
και Περιβάλλοντος Χώρου του Κέντρου Πολιτισμού. Για να 
διαβάσετε την επιστολή πατήστε ΕΔΩ.

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161215015830_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161213072756_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161205020006_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161128045930_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161216061627_5.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
Αίτημα παράτασης προθεσμίας εγγραφής φορέων 
εκμετάλλευσης ξύλου στα σχετικά μητρώα- αναστο-
λή επιβολής προστίμων 

Με την Κ.Υ.Α. 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/
Β/29-12-2015), στο άρθρο 7 παρ. 8, τέθηκε προθεσμία ενός 
εξαμήνου σε όλους τους υπόχρεους να εγγραφούν στο κατά 
περίπτωση μητρώο (Φορέων Εκμετάλλευσης ή Εμπόρων 
ξυλείας). Στη συνέχεια δόθηκαν δύο μικρές παρατάσεις με 
την 2η απόφαση τροποποίησης (ΦΕΚ 3457/Β/26-10-2016) 
και έκτοτε δεν δόθηκε άλλη παράταση εγγραφής στα εν 
λόγω μητρώα με αποτέλεσμα πληθώρα επιχειρήσεων να 
μην έχουν εγγραφεί στο οικείο μητρώο ενώ παράλληλα 
τους επιβάλλονται υπερβολικά πρόστιμα για αυτή τους την 
παράλειψη. 

Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε., αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που έχει δημι-
ουργηθεί στην περιοχή απέστειλε αίτημα στο Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας ζητώντας παράταση 
της προθεσμίας εγγραφής των φορέων εκμετάλλευσης 
ξύλου στα σχετικά μητρώα καθώς και αναστολή στην 
επιβολή προστίμων. Το σχετικό έγγραφο μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
Αιτήσεις ένταξης στο υπομέτρο 6.1 για τους νέους 
γεωργούς 

Τις επισημάνσεις της Διοικούσας Επιτροπής κοινοποί-
ησε εγγράφως το Παράρτημα Πελοποννήσου στο Υπ.Α.Α.Τ. 
για θέματα ένταξης στο υπομέτρο 6.1 των νέων γεωργών 
με αφορμή προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά τη δια-
δικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο συγκεκριμένο 
πρόγραμμα. Το σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος μπο-
ρείτε να το δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
Προτάσεις επί του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυ-
τικής Μακεδονίας 

Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Επιμελητηρίου 
κατέθεσε τις προτάσεις του στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μα-
κεδονίας για την αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδά-
των Δυτικής Μακεδονίας έπειτα από διαβούλευση που διε-
νήργησε μεταξύ των μελών του, σε επίπεδο Παραρτήματος. 

Σύμφωνα με το Παράρτημα, το βασικότερο όλων είναι 
να υπάρχει πολυσημειακό, συνεχές και διαδικτυακό Εθνικό 
Σύστημα καταγραφής, ώστε τα συμπεράσματα για ποσοτική 
και ποιοτική αξιολόγηση, τόσο των υπογείων όσο και των 
επιφανειακών νερών, να ανταποκρίνονται στην πραγματι-
κότητα, με άμεση συνέπεια τα μέτρα που θα λαμβάνονται 
να είναι ουσιαστικά και αποδοτικά για την προστασία και 
την αξιοποίηση του εθνικού αυτού αγαθού.

Αναλυτικά, τις απόψεις του Παραρτήματος επί του ως 
άνω Σχεδίου μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ:
Δυνατότητες και εφαρμογές των GIS στους Γεωτε-
χνικούς κλάδους

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ημερίδα στην 
Αθήνα που διοργάνωσε το Παράρτημα Ανατολικής Στερε-
άς Ελλάδας σε συνεργασία με τη Marathon Data Systems 
και θέμα τις δυνατότητες και τις εφαρμογές των GIS στους 
γεωτεχνικούς κλάδους.

Επειδή για λόγους χωρητικότητας της αίθουσας, δεν 
υπήρχε η δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ημερίδα 
πολλά από τα μέλη που είχαν δηλώσει συμμετοχή, η Διοι-
κούσα Επιτροπή αποφάσισε να πραγματοποιηθεί και νέα 
ημερίδα με το ίδιο θέμα στις αρχές του νέου έτους.    

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε 
να βρείτε στο σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Συγκροτήθηκε σε σώμα ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γεωλόγων Δημοσίου μετά τις αρχαιρεσίες της 2ας Δεκεμβρίου 2016, 
ως εξής:

Πρόεδρος: Βαλαδάκη – Πλέσσα Αικατερίνη
Αντιπρόεδρος: Παπασυκιώτης Αθανάσιος
Γενικός Γραμματέας: Κατσαρός Κωνσταντίνος
Ταμίας: Αυγερινός Ευθύμιος
Αν. Γενικός Γραμματέας: Σιδηρόπουλος Νικόλαος 

ΦΟΡΕΙΣ

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161228054254_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161220052623_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161220053135_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161216072330_5.pdf
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ν. 4442/2016: Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 	
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 
230/Α/7-12-2016.
Ν. 4441/2016: Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επι-	
χειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγω-
νισμό και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 227/Α/6-12-2016.
Υ.Α. 3417/22-12-2016: Τροποποίηση της αριθμ. 	
1065/19-4-2016 (ΦΕΚ/Β/1273/4-5-2016) Απόφασης 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 
θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας 2014-2020», ΦΕΚ 4222/Β/28-12-2016.
Υ.Α. Φ.80000/οικ.58192/2153/22-12-2016: Έγκριση 	
Καταστατικού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαί-
ου με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.)», ΦΕΚ 4214/
Β/27-12-2016.
Απόφαση Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοι-	
νοτικών Πόρων 11562/15-12-2016: 2η τροποποίηση 
της αρ.8837/14-10-2016 απόφασης του Γενικού Γραμ-
ματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β/25-10-2016) «Πρόσκληση για την 
υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότη-
τας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων 
Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016», ΦΕΚ 
4175/Β/23-12-2016.
Υ.Α. 11510/14-12-2016: Πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 	
1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις» του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και 
Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020, ΦΕΚ 4113/Β/21-
12-2016.

Κ.Υ.Α. 4249/137606/7-12-2016: Τροποποίηση και συ-	
μπλήρωση της αριθμ. 571/66631/15-6-2016 (ΦΕΚ Β 
1946) κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία πλη-
ρωμής της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργί-
ας Επιτελικών Φορέων του Π.Α.Α.» του μέτρου 511, του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, ΦΕΚ 
3986/Β/13-12-2016.
Κ.Υ.Α. 3736/137702/7-12-2016: Τροποποίηση της 	
αριθμ. 2202/75660/1-7-2016 κοινής υπουργικής από-
φασης (Β 2082 και 2204), καθορισμός των Δήμων και 
Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται για τη λει-
τουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και 
για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους και 
έγκριση διάθεσης και κατανομή των σχετικών πιστώσε-
ων για το έτος 2016, ΦΕΚ 3986/Β/13-12-2016.
Υ.Α. 2062/132509/25-11-2016: Μορφή, περιεχόμενο, 	
διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου 
Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνε-
ταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου 
Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγ-
γραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων και κριτήρια 
αξιολόγησή τους, ΦΕΚ 3938/Β/7-12-2016.
Κ.Υ.Α. οικ. 127402/1487/Φ15/1-12-2016: Τροποποίηση 	
της υπ΄αρ. Φ. 15/4187/266/2012 (Β 1275) κοινής από-
φασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντι-
κών Δεσμεύσεων (ΠΔΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας 
στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δρα-
στηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
Ν. 3982/2011 και κατατάσσονται στην Β κατηγορία του 
Άρθρου 1 του Ν. 4014/2011», ΦΕΚ 3924/Β/7-12-2016.

Νέος κανονισμός για την υγεία των φυτών (	 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ).
Παραβάσεις της Κοινοτικής Νομοθεσίας από τα κράτη – μέλη, Δεκέμβριος 2016 (	 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ).

ΕΥΡΩΠΗ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα 
«Εξειδίκευση περιεχομένου Περιφερειακών Σχεδίων για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με 
το άρθρο 43 του Ν. 4414/2016 (Α΄149)» και καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετέχουν στην εν λόγω δημό-
σια ηλεκτρονική διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις τους μέχρι την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017 στις διευθύνσεις: 
r.batmanoglou@prv.ypeka.gr, k.psychas@prv.ypeka,gr, ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161220045433_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161220045433_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161220044836_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161229022206_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161229021905_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161229021905_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161228043939_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161228043939_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161222033525_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161222033525_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161220045816_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161220045816_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161220045816_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161220045148_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161214035737_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161223054137_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161223053905_4.pdf
mailto:r.batmanoglou@prv,ypeka.gr
mailto:k.psychas@prv.ypeka,gr
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=eeOlY05b0iY%3d&tabid=232&language=el-GR
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ΕΡΓΑΣΙΑ

Ενημέρωση για θέσεις εργασίας Γεωπόνων από το Σωματείο Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αττικής, Ανατο-	
λικής Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων Αιγαίου (ΗΣΙΟΔΟΣ). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε 
ΕΔΩ.
Ελληνοιταλική εταιρεία εμπορίας λιπασμάτων πράσινης μικροβιοτεχνολογίας ενδιαφέρεται για Γεωπόνο/Γεω-	
πόνους. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.
Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας προκήρυξε μία θέση τακτικού Ε.Π. Αναπληρωτή Καθηγητή (Β΄Βαθμίδα) με γνωστικό 	
αντικείμενο «Εχθροί και ασθένειες των φυτών με έμφαση στους νηματώδεις σκώληκες». Υποβολή αιτήσεων 
μέχρι 27/01/2017. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
2017

6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Θεσσαλίας, ΤΕΙ Ηπείρου, 
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Email: chatz@ap.teithe.gr

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
2017

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία
Συνεδριακός Χώρος Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών 

Α.Π.Θ.
Email: secretary@imeridaeze.gr www.eze.org.gr 

12-14 ΜΑΪΟΥ 
2017

4ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ AMPELOS 
«ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Γραμματεία: ΗΛΙΟΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, Μαρία Λιάτσου, 
Ημεροβίγλι,

Τηλ.: 2286024758, 6944655514 – Fax: 286023672
Email: marl@heliotopos.net

Web: http://ampelos2017.conferences.gr

4-7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
23ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΑ

Γ.Π.Α.- Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, 
Αγροτικών Συστημάτων και Αγροτικής 

Κοινωνιολογίας
Πρόεδρος Συνεδρίου: Α.Κουτσούρης, Αν.Καθηγητής 

Γ.Π.Α.
Τηλ.: 2105294721/23, Fax: 2105294020 Email: 

koutsouris@aua.gr 

3 – 6 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2017

15th CONGRESS OF THE REGIONAL 
COMMITTEE ON MEDITERRANEAN 

NEOGENE STRATIGRAPHY-RCMNS 2017 
«EXPLORING PHYSICAL LABORATORY – 

THE MEDITERRANEAN BASIN»
ΑΘΗΝΑ

RCMNS, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, Ελληνική 

Ιζηματολογική Ένωση, Επιτροπή Παλαιοντολογίας - 
Στρωματογραφίας

Web: http://www.rcmns2017.com/

21-24 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2017

HAICTA 2017: 8TH INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON INFORMATION & 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN 
AGRICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT

XANIA

HAICTA & Mediterranean Agronomic Institute 
of Chania

Email: haicta2017@gmail.com 

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161202053455_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161216072208_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161214034416_5.pdf
mailto:chatz@ap.teithe.gr
mailto:secretary@imeridaeze.gr
http://www.eze.org.gr
mailto:marl@heliotopos.net
http://ampelos2017.conferences.gr
mailto:koutsouris@aua.gr
http://www.rcmns2017.com/
mailto:haicta2017@gmail.com
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Υπενθύμιση για την καταβολή της ετήσιας συνδρο-
μής ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2016 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε 

στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμμέ-
να μέλη του, μέχρι και 31 Αυγούστου 2016 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εξασφάλισε στα μέλη του ειδικές – 
προνομιακές τιμές για τη χρήση τηλεπικοινωνια-
κών υπηρεσιών (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από τις 12/08/2016 μπορούν να χρη-
σιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα E – POS της Τρά-
πεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που αφο-
ρούν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (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.).

Ειδική προσφορά στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη διαχείρι-
ση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής μέσω τερμα-
τικών συσκευών (POS) (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Προνομιακή τιμή για τη χρή-
ση τράπεζας νομικών πληρο-
φοριών (NOMOS) από τα μέλη 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

Τ.Ε.Α.ΓΕ.: Ενημερωτικό τρίπτυχο για 
το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλι-
σης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161214023617_6.html
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161124015304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161004073502_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160812022915_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160308040611_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160316040426_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160316040426_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160120022926_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf

