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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΗΝ 
10η ZOOTECHNIA 2017

Πολύπλευρη ήταν η συμμετοχή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην 10η ZOOTECHNIA που πραγμα-
τοποιήθηκε από τις 2 έως τις 5 Φεβρουαρίου 2017 στον εκθεσιακό χώρο της Δ.Ε.Θ. – HELEXPO.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έδωσε το παρόν στον εκθεσιακό χώρο της 

10ης Διεθνούς Έκθεσης Κτηνοτροφίας και Πτηνοτροφίας, 
καθώς φιλοξενήθηκε στο περίπτερο του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μαζί με τους υπόλοιπους 
εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου.

Το βράδυ της Πέμπτης, 2 Φεβρουαρίου, πραγματο-
ποιήθηκε η τελετή των εγκαινίων της 10ης ZOOTECHNIA 
στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός», με την παρουσία 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην 
τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, κ. Σπ. Μάμαλης, η 
Α΄Αντιπρόεδρος κα Κ. Μιχαλοπούλου, ο Ταμίας κ. Στ. Δε-
λέπογλου και το μέλος του Δ.Σ., κα Στ. Κυρίτση.

ΗΜΕΡΙΔΕΣ
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης το Γεωτεχνικό Επιμελη-

τήριο πραγματοποίησε με επιτυχία δύο ημερίδες, την Πα-

ρασκευή 3 Φεβρουαρίου με θέμα «Καινοτομία και αύξηση 
προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα Ζωικής Παραγωγής», η 
οποία μεταδόθηκε ζωντανά και μπορείτε να την παρακο-
λουθήσετε μαγνητοσκοπημένη ΕΔΩ, και το Σάββατο 
4 Φεβρουαρίου με θέμα «Διαχείριση και αξιοποίηση κτη-
νοτροφικών αποβλήτων», η οποία βιντεοσκοπήθηκε και 
μπορείτε να την παρακολουθήσετε ΕΔΩ.

Παρασκευή 3/02/2017
Καινοτομία και αύξηση προστιθέμενης αξίας στα 

προϊόντα Ζωικής Παραγωγής
Η ημερίδα ξεκίνησε με έναν σύντομο χαιρετισμό από 

τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κ. Σπυρίδων Μάμαλη. Ο 
κ. Μάμαλης στον χαιρετισμό του τόνισε τον ρόλο της και-
νοτομίας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην 
παραγωγή των ζωικών προϊόντων. Επεσήμανε ότι η καινο-
τομία είναι η μόνη λύση για τις χώρες με υψηλό εργατικό 
κόστος, όπως η Ελλάδα, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές 
στις διεθνείς αγορές, τονίζοντας παράλληλα πως τόσο η 
καινοτομία όσο και η αύξηση προστιθέμενης αξίας αποτε-
λούν βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής της νέας Κ.Α.Π.  
σε πανευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Δράσεις του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τα cluster και 
η ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων, στοχεύουν στην 
ανάπτυξη της καινοτομίας και στην ανάδειξη των συγκρι-
τικών πλεονετημάτων της ελληνικής ζωικής παραγωγής. 
Βασικό ρόλο στην όλη διαδικασία έχει η επιστημονική 
γνώση. Οι υπεύθυνοι επιστήμονες, οι γεωτεχνικοί, θα πρέ-
πει να προχωρήσουν μαζί με το παραγωγικό δυναμικό της 
χώρας ώστε να αναδειχτούν όλα τα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας.

mailto:pub_relations@geotee.gr
https://www.youtube.com/watch?v=_9X96Pa_dTA
https://www.youtube.com/watch?v=cIBDpZasZjs
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Από αριστερά προς τα δεξιά: Σπ. Μάμαλης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Ηλ. Τσολιού, μέλος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Στ. Κυρίτση, 
μέλος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής 
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπος 
Κασίμης, ο Βουλευτής Ν. Κοζάνης και Τομεάρχης Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης, ο 
π. Γενικός Γραμματέας και Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων, κ. Δημήτριος Μελάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγρο-
τικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. 
Θεοφάνης Παπάς και η Βουλευτής Ν. Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, 
κα Παναγιώτα Βράντζα, ενώ την ημερίδα παρακολούθησαν ο 
Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεώργι-
ος Παπαδούλης, ο πρ. Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Αλέξανδρος Γκόβαρης, ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας κ. Γεώργιος 
Ζέρβας, ο πρ. Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και πρ. Διοιηκητής 
του Ο.Γ.Α. κ. Ξενοφών Βεργίνης και η Περιφερειακή Σύμβου-
λος της Π.Ε. Χαλκιδικής κα Αικατερίνη Ζωγράφου.

Οι εργασίες της ημερίδας ξεκίνησαν με την εισήγηση του 
κ. Πέτρου Ανδρουλάκη, PhD Κτηνιάτρου, Γεωπόνου – Ζωο-
τέχνη, Υγιειονολόγου Τεχνολόγου Τροφίμων – Ειδικού Μι-
κροβιολόγου. Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για τη διαδικασία 
πιστοποίησης νέου προϊόντος Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε. Στη συνέχεια, ο 
Αναπληρωτής Καθηγητής Γαλακτοκομίας του Γ.Π.Α., κ. Θεο-
φύλακτος Μασούρας μίλησε για το ελληνικό γάλα ως πρώτη 
ύλη στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων ποιότητας. 
Μετά τον κ. Μασούρα, ο κ. Στυλιανός Δρυς, Γεωπόνος, MSc, 
Δ/νων Σύμβουλος της foodstandard Α.Ε. μίλησε για τη χρη-
ματοδότηση καινοτομιών και επενδύσεων εξοπλισμού, τα ορ-
γανωτικά σχήματα και την προϊόντική υπεραξία στα ελληνικά 
τυροκομικά προϊόντα. Η επόμενη εισηγήτρια, η κα Ευαγγελία 
Τζουμάκα, Μονάδα Α, Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. παρουσίασε τις επενδύσεις 
στο Γεωργικό Τομέα και την αύξηση προστιθέμενης αξίας. Συ-
γκεκριμένα, παρουσίασε το μέτρο των σχεδίων βελτίωσης, το 
μέτρο της μεταποίησης και τη βιολογική γεωργία του Π.Α.Α.. 

Ο κ. Ιωάννης Μποζιάρης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμή-
ματος Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανέπτυξε το θέμα της καινοτομίας 
και προστιθέμενης αξίας στα αλιευτικά προϊόντα. Ακολούθη-
σε ο κ. Δημήτριος Γαλαμάτης, Κτηνίατρος Α.Π.Θ., MSc, PhD, 
Μεταδιδακτoρικός ερευνητής εργαστηρίου Ζωοτεχνίας του 
Τμήματος Κηνιατρικής του Α.Π.Θ., ο οποίος  παρουσίασε την 
κατάσταση της παραγωγής αυγού στην Ελλάδα και εξήγησε 
πως αυτό θα γίνει το ελληνικό success story. Στη συνέχεια, ο 
κ. Ζέλιος Μπόρας, μεταποιητής βουβαλίσιου κρέατος, ανέπτυ-
ξε την μεταποίηση και την εμπορία του βουβάλου ως επιχει-
ρηματική δραστηριότητα, ενώ ο κ. Γεώργιος Καραθεοδώρου, 
Μηχανικός Πληροφορικής – MSc MIS τόνισε τη χρήση και τη 
σημασία του «internet of thnings» τόσο στη γεωργία όσο και 
στην κτηνοτροφία. 

Μετά το τέλος των εισηγήσεων, τοποθετήθηκε το ακρο-
ατήριο επί συγκεκριμένων ζητημάτων και η λήξη της ημε-
ρίδας σηματοδοτήθηκε από τον σύντομο χαιρετισμό του 
Προέδρου του Επιμελητηρίου προς όλους τους εισηγητές 
και τους ακροατές ευχαριστώντας τους που τίμησαν με 
την παρουσία τους την ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση του 
Επιμελητηρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να διαβάσετε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου 
ΕΔΩ, τις εισηγήσεις της ημερίδες ΕΔΩ και να παρα-
κολουθήσετε μαγνητοσκοπημένη την ημερίδα ΕΔΩ.

Σάββατο 4 / 02 / 2017
Διαχείριση και αξιοποίηση κτηνοτροφικών αποβλήτων

Στην ημερίδα του Σαββάτου παρευρέθησαν και χαιρέτισαν 
ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
κ. Ιωάννης Τσιρώνης, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδο-
νίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Πρόεδρος της Ελληνικής 
Βιομηχανίας Ζάχαρης μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ κ. Χρήστος 
Ρώσιος, ο κ. Αντώνιος Σαουλίδης Μέλος του Πολιτικού Συμ-
βουλίου του ΠΑΣΟΚ,  η κα. Αικατερίνη Μέλφου, Υπεύθυνη 
Τομέα Αγροτικής Πολιτικής & Μέλος Κεντρικής Επιτροπής 
της ΔΗΜΑΡ, ο κ. Θεόδωρος Ιγνατιάδης, στέλεχος του ΚΚΕ, ο 
κ. Ιωάννης Σαρίδης Βουλευτής Α Θεσσαλονίκης της ΕΝΩΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΩΩΝ, καθώς και ο κ. Γεώργιος Λαζαρίδης Βουλευτής 
Β Θεσσαλονίκης των ΑΝΕΛ. Τέλος, την εκδήλωση χαιρέτισε ο 
κ. Δημήτριος Κανακόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Επι-
χειρήσεων Κομποστοποίησης. 

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170209040446_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170208011526_5.pdf
https://youtu.be/_9X96Pa_dTA
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Την κήρυξη έναρξης των εργασιών της ημερίδας πραγ-
ματοποίησε ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Μάμαλης Σπυρί-
δων ο οποίος στη σύντομη ομιλία του τόνισε τη σημασία της 
διαχείρισης & αξιοποίησης  των κτηνοτροφικών αποβλήτων 
για την οικονομία, το περιβάλλον καθώς και την αύξηση της 
παραγωγικότητας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κα-
θώς και τη βούληση του Επιμελητηρίου να αποτελέσει τον 
ενδιάμεσο φορέα μεταξύ της πολιτείας και του παραγωγικού 
δυναμικού της χώρας μας, ώστε να μεταφερθούν τα όποια 
προβλήματα και να υπάρξουν λύσεις που θα οδηγήσουν 
στην ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής και στην πε-
ραιτέρω ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας.      

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ηλ. Τσολιού, μέλος του Δ.Σ. του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε., Σπ. Μάμαλης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Μ. Γαρδι-
κιώτης, Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Ρ. Γιοβαννόπουλος, 
μέλος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Η ημερίδα ξεκίνησε με την εισήγησή του κ. Θωμά Κωτσό-
πουλου, Επίκουρου Καθηγητή Α.Π.Θ., ο οποίος αναφέρθηκε 
στις νέες τάσεις & προοπτικές στην παραγωγή βιοαερίου από 
κτηνοτροφικά απόβλητα. Στη συνέχεια, ο κ. Χρήστος Ζαφείρης, 
Υπεύθυνος έργων Βιοαερίου στο ΚΑΠΕ, ανέπτυξε εισήγηση με 
θέμα την Ενεργειακή Αξιοποίηση του Βιοαερίου. Ο κ. Νικόλαος 
Μαργαρίτης, Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ πα-
ρουσίασε εισήγηση με θέμα την αξιοποίηση αγροκτηνοτροφι-
κών αποβλήτων για παραγωγή βιοαερίου, τεχνολογίες και κα-
λές πρακτικές. Ο κ. Γεώργιος  Κεφαλάς, Πρόεδρος Συνδέσμου 
Αγελαδοτρόφων Γαλακτοπαραγωγής Ελλάδος, αναφέρθηκε 
στην εισήγησή του στη δυνατότητα που έχουν ομάδες παρα-
γωγών να συνεργαστούν και να αξιοποιήσουν κτηνοτροφικά 
απόβλητα και συγκεκριμένα, μίλησε για την επιχείρηση «Βιο-
αέριο Λαγκαδά». Στη συνέχεια, η κα. Δέσποινα Παπανικολάου, 
Κτηνίατρος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 
στην εισήγησή της περιέγραψε τη διαδικασία κτηνιατρικής 
έγκρισης μονάδων διαχείρισης ζωϊκών υποπροϊόντων, ανέλυ-
σε το ισχύον ευρωπαϊκό και νομοθετικό πλαίσιο, αναφέρθηκε 
στις προσπάθειες απλούστευσης της διαδικασίας αδειοδότησης 
για διάφορες οικονομικές δραστηριότητες και στο εθνικό πρό-
γραμμα συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων. Η κα. Ιωάννα 
Αποστόλου, Κτηνίατρος στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννί-
νων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ανέ-
πτυξε εισήγηση με θέμα τις μικροβιολογικές αναλύσεις ζωικών 
υποπροϊόντων που μετασχηματίζονται στις μονάδες παραγω-

γής βιοαερίου και λιπασματοποίησης. Τελευταίος ομιλητής της 
εκδήλωσης ήταν ο κ. Σφέτσας Θεμιστοκλής, Υπεύθυνος Ποιό-
τητας Εργαστηρίου Qlab, ο οποίος ανέπτυξε εισήγηση με θέμα 
τα απόβλητα του πρωτογενή τομέα και αναερόβια χώνευση. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το σχετι-
κό Δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου ΕΔΩ, τις εισηγήσεις της 
εκδήλωσης ΕΔΩ και την μαγνητοσκοπημένη εκδήλωση 
ΕΔΩ.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Εκτός, όμως από τις δικές του ημερίδες, το Επιμελητήριο 

έδωσε το παρόν, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του, σε 
πλήθος εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν καθ΄όλη τη 
διάρκεια της έκθεσης.

Την έναρξη των εκδηλώσεων σηματοδότησε η ημερίδα του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού  «ΔΗΜΗΤΡΑ» για τις Ελ-
ληνικές φυλές παραγωγικών ζώων και τη συμβολή τους στην 
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, που πραγματοποιήθηκε την πρώ-
τη ημέρα της 10ης ZOOTECHNIA και στην οποία ο Πρόεδρος 
του Επιμελητηρίου απηύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό. 

Ο κ. Μάμαλης απηύθυνε χαιρετισμό και στο 6ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής που διοργανώθη-
κε από το Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, το Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Μακεδονίας, το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, την 
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, καθώς και στο 21ο Συμπόσιο της 
Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας με θέμα «Η κτηνοτροφία 
ως μοχλός ανάπτυξης της Εθνικής Οικονομίας», που πραγ-
ματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα, στις 4 Φεβρουαρίου. Την 
ίδια ημέρα, στις 4 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
έδωσε το παρόν στην ημερίδα του Ινστιτούτου Γεωπονικών 
Επιστημών με θέμα «Συνέργειες & Agrologistics, στρατηγικές 
ανάπτυξης συνεργειών στην εφοδιαστική αλυσίδα του αγρο-
τικού – αγροδιατροφικού τομέα», καθώς και στην ημερίδα της 
a-Cert με θέμα «Βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής κτηνοτρο-
φίας. Βαδίζοντας προς την εγχώρια αυτάρκεια στην παραγω-
γή κρέατος. Το παράδειγμα της Ρωσίας». Επίσης, παρέστη στις 
ημερίδες τόσο της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με θέμα «ΚΑΠ 2014 
– 2020: Το παρόν και το μέλλον – Ο τομέας της κτηνοτροφί-
ας» όσο και της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας με θέμα 
«Βιώσιμη διαχείριση ζιζανίων στο βαμβάκι» που πραγματο-
ποιήθηκαν την προηγούμενη ημέρα. 

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170209051652_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170208012404_5.pdf
https://youtu.be/cIBDpZasZjs
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Συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίμων

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων είχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Σπ. 
Μάμαλης και το μέλος του Δ,Σ., Δ. Γκούτης για μία σειρά 
θεμάτων όπως η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η προ-
στασία της φυτικής παραγωγής, η μείωση των παράνομων 
εισαγωγών εφοδίων, η δημιουργία ενιαίας αρχής ελέγχου 
τροφίμων φυτικής και ζωικής παραγωγής και άλλα θέμα-
τα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το 
σχετικό Δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Ενημέρωση και παρεμβάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για 
το νέο ασφαλιστικό

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ενημέρωσε τα μέλη 
του για τον καθορισμό των εισφορών των ελεύθερων επαγ-
γελματιών και αυτοαπασχολούμενων από 1-1-2017. Τη σχε-
τική ενημέρωση μπορείτε να τη διαβάσετε ΕΔΩ. Παράλληλα, 
με παρέμβασή του προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ε. Αχτσιόγλου, 
επανέλαβε το αίτημά του για ένταξη όλων των ελευθέρων 
επαγγελματιών Γεωτεχνικών στις μεταβατικές διατάξεις του 
άρθρου 98 του Ν. 4387/2016, όπου προβλέπεται η δυνατότη-
τα καταβολής μειωμένων, βάσει ειδικής κλίμακας προσαρμο-
γής ασφαλιστικών εισφορών, για το διάστημα 1-1-2017 έως 
31-12-2020. Επιπλέον, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο και 
Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α., κ. Α. Μπακαλέξη, το Επιμελητήριο ζη-
τάει την έκδοση εγκυκλίου με την οποία θα διευκρινίζονται 
και θα αντιμετωπίζονται ενιαία τα ζητήματα που αφορούν τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία ένταξης των 
ελεύθερων επαγγελματιών κάτω της πενταετίας στις διατά-
ξεις του Ν. 4387/2016. Το έγγραφο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς την 
Υπουργό μπορείτε να το διαβάσετε ΕΔΩ και την επιστολή 
προς τον Πρόεδριο και Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α.  ΕΔΩ.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Σπ. Μάμαλης, μίλησε 
στο κανάλι ΔΙΚΤΥΟ TV, στην εκπομπή Ανοιχτή Γραμμή, με 
τη δημοσιογράφο Μαρία Νάβαλη, για τις δυσμενείς επι-
πτώσεις του Νέου Ασφαλιστικού στους Γεωτεχνικούς ελεύ-
θερους επαγγελματίες, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ.

 
Δασικοί Χάρτες

Με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας ανάρτησης Δα-
σικών Χαρτών σε πολλές περιοχές της χώρας, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
με επιστολή του προς τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλο, ζητά από την Πολιτεία να 
επιλύσει τα υφιστάμενα προβλήματα και να μεριμνήσει για 
την ταχεία και επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, 
υπογραμμίζοντας τη σημασία ύπαρξης Δασικών Χαρτών, το 
Επιμελητήριο τονίζει ότι για την ολοκλήρωση του συγκεκρι-
μένου έργου απαιτείται τόσο η συνεργασία όλων των εμπλε-
κομένων δημοσίων υπηρεσιών (Υπουργεία, Ο.Τ.Α. κλπ), όσο 
και η στήριξη όλων των πολιτικών, οικονομικών και κοινω-
νικών φορέων της χώρας, δηλαδή σύσσωμης της ελληνικής 

κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δια-
βάσετε τη σχετική επιστολή του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Παρέμβαση για το καθεστώς απασχόλησης του 
υπεύθυνου επιστήμονα στις φυτωριακές επιχει-
ρήσεις

Με επιστολή του προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
επισημαίνει τα προβλήματα  που έχουν προκύψει λόγω της 
απασχόλησης υπεύθυνου επιστήμονα με «μπλοκάκι» στις 
φυτωριακές επιχειρήσεις και ζητά την άμεση τροποποίηση 
του άρθρου 47 του Ν. 4384/2016, έτσι ώστε να διασφαλι-
στεί ότι για τη νόμιμη λειτουργία των εν λόγω επιχειρή-
σεων απαιτείται η απασχόληση υπεύθυνου επιστήμονα με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
για τη Βιολογική Γεωργία

Αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσε-
ων του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Π.Α.Α. 2014 
– 2020 κατέθεσε εγγράφως το Επιμελητήριο στον Γενικό 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτι-
κών Πόρων, Χ. Κασίμη, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Πιστοποίηση Φορέων Α΄
Επιστολή προς το Υπ.Α.Α.Τ. και τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. απέστειλε 

το Επιμελητήριο με αφορμή την έκδοση της συμπληρωματικής 
πρόσκλησης για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος  για την πιστοποίηση φορέων Α΄, επισημαίνοντας ότι η εν 
λόγω πρόσκληση δεν αφορά το σύνολο της χώρας αλλά μόνο 
δέκα Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς). Αναλυτικότερα, μπο-
ρείτε να διαβάσετε τη σχετική επιστολή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα
Με επιστολή του προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυ-

γκρότησης, κα Όλγα Γεροβασίλη το Επιμελητήριο ζητά να 
εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος όπου θα επισημαίνεται 
προς τα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια να εξετάζουν εάν η 
προϋπηρεσία όσων εργάσθηκαν ως ελεύθεροι επαγγελματί-
ες αποτελεί πραγματική προϋπηρεσία των ενδιαφερομένων 
ζητώντας σε κάθε περίπτωση τα αναγκαία για τη σχετική 
τεκμηρίωση έγγραφα. Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ.

Μητρώο Πραγματογνωμόνων Γεωτεχνικών
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην προσπάθειά του να συμβαδίσει με τις 

ανάγκες που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας  και 
έχοντας ως γνώμονα τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό 
των υπηρεσιών που παρέχει στα μέλη του σχεδιάζει τη δη-
μιουργία Μητρώου Πραγματογνωμόνων Γεωτεχνικών. Για 
τη δημιουργία του Μητρώου θα πρέπει όλοι οι γεωτεχνικοί 
να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο μέχρι τις 28 – 02 
– 2017. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβά-

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170124071517_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170127061450_5.PDF
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170113044641_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170124075655_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170119040054_5.html
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170208060837_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210082329_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170216040559_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170208064535_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170208064323_5.pdf
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σετε τη σχετική ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ.

Αγροτικές Κινητοποιήσεις
Με αφορμή τις κινητοποιήσεις των Ελλήνων αγροτών που 

βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη, το Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας εξέδωσε ανακοίνωση επισημαίνοντας 
για ακόμη μια φορά την χωρίς κανένα σχέδιο και καμιά προ-
οπτική πολιτική που συνεχίζει να ακολουθεί στον πρωτογενή 
τομέα της οικονομίας μας η πολιτική ηγεσία της χώρας μας. 

Την ώρα που η Ελληνική κοινωνία και οικονομία έχει 
στρέψει την προσοχή της στον πρωτογενή τομέα της οικο-
νομίας ως την ελπίδα για την έξοδο από την κρίση, η κυ-
βέρνηση εφαρμόζει σε αυτόν πολιτικές και μέτρα που τον 
βυθίζουν σε όλο και μεγαλύτερη ύφεση, χωρίς να προσφέ-
ρουν καμιά προοπτική ούτε στην αγροτική παραγωγή, ούτε 
στους Έλληνες αγρότες. Αναλυτικά, μπορείτε να διαβάσετε 
τη ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ανάρτηση Δασικών Χαρτών
Τα Παραρτήματα Ανατολικής και Δυτικής Μακεδονίας θέ-
λοντας να συμβάλλουν στην ενημέρωση των πολιτών αλλά 
και στην ομαλότερη υλοποίηση του έργου της ανάρτησης 
των δασικών χαρτών, εξέδωσαν σχετικές ανακοινώσεις/
δελτία τύπου, όπου περιγράφουν εκτός των άλλων και τη 
διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων, ενώ το Παράρτημα Πε-
λοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας κοινοποίησε στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας σχετικό έγγραφό 
του. Συγκεκριμένα, εντοπίζοντας τα σημεία εκείνα τα οποία 
μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρές δυσλειτουργίες στη 
διαδικασία της ανάρτησης των δασικών χαρτών πρότεινε 
κάποια απαραίτητα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την 
ομαλοποίηση της διαδικασίας. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορείτε να διαβάσετε τις σχετικές ανακοινώσεις των 
Παραρτημάτων: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και τις προτάσεις του Παραρτήματος Πελο-
ποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας ΕΔΩ.
Τέλος, το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας πραγματο-
ποιεί μία σειρά από ενημερωτικές ημερίδες σε πόλεις της 
Κεντρικής Μακεδονίας για το θέμα της ανάρτησης των 
δασικών χαρτών, σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε. Κεντρικής 
Μακεδονίας και τον Δικηγορικό Σύλλογο κάθε περιοχής. 
Συγκεκριμένα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο ενημερω-
τικές συναντήσεις, μία στην Κατερίνη στις 27/01/2017 και 
μία στη Θεσσαλονίκη στις 6/02/2017, ενώ προγραμματίζο-
νται στο εγγύς μέλλον και σε άλλες πόλεις. Ενημερωτική 
εκδήλωση για την ανάρτηση δασικών χαρτών και τη δια-
δικασία υποβολής αντιρρήσεων επ΄αυτών διοργάνωσε και 
το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 
Καβάλα στις 20/02/2017 σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε. Ανατο-
λικής Μακεδονίας και τον Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας.

Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας 
Υπόμνημα προς το Γραφείο του Περιφερειάρχη της Ανατο-
λικής Μακεδονίας – Θράκης, κατέθεσε το Παράρτημα Ανα-
τολικής Μακεδονίας με τις απόψεις του για την ανάπτυξη 
του πρωτογενή τομέα των Π.Ε. Καβάλας και Δράμας αλλά 
και της Περιφέρειας γενικότερα. Αναλυτικά, μπορείτε να 
διαβάσετε τις προτάσεις που κατέθεσε το Παράρτημα ΕΔΩ.

Παράρτημα Πελοποννήσου 
& Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
• Προς τη Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πε-

λοποννήσου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας & Ιονίου του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αλλά και 
προς τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου 
και Ιονίων Νήσων απέστειλε έγγραφο το Παράρτημα 
του Επιμελητηρίου για το θέμα της αυθαίρετης χρήσης 
του επαγγελματικού τίτλου του γεωπόνου ύστερα από 
σχετικές καταγγελίες. Αναλυτικότερα μπορείτε να δείτε 
το έγγραφο ΕΔΩ.

• Δελτίο Τύπου για την αυτοψία κλιμακίου του Παραρ-
τήματος του Επιμελητηρίου στην κατολίσθηση του Δ.Δ. 
Μοίρας Αχαΐας εξέδωσε το Παράρτημα Πελοποννήσου 
& Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Το σχετικό Δελτίο Τύπου 
μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

• Δελτίο Τύπου για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα από 
τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω κακοκαιρίας, εξέδωσε 
το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλά-
δας. Το σχετικό Δελτίο Τύπου μπορείτε να το διαβάσετε 
ΕΔΩ.

Παράρτημα Ηπείρου - Νήσων
• Δελτίο Τύπου εξέδωσε το Παράρτημα Ηπείρου – Νήσων 

του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι Γεωτεχνικοί από τον τρόπο 
λειτουργίας των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με παράλληλη 
υποτίμηση του ρόλου τους. Για περισσότερες πληροφορί-
ες μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ.

• Στο πλαίσιο αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης των 
Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσμα-
τος Ηπείρου (GR05), το Παράρτημα Ηπείρου – Νήσων 
συζήτησε με τα μέλη του, με φορείς αλλά και με ιδιώτες 
και κατέληξε σε συμπεράσματα και σε προτάσεις επί των 
Σχεδίων τα οποία και απέστειλε στην Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 
Τα συμπεράσματα  και τις προτάσεις του Παραρτήματος 
μπορείτε να τα διαβάσετε ΕΔΩ.

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170126025631_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170209054213_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170130033725_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170131072129_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170131072129_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170127052230_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170119033600_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170124073054_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170125064412_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170113025853_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170207080105_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170127061204_4.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση, διάρκειας τριών μηνών για το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής,  
ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

-  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για τον Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) στην Ελλάδα» μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2017. Υποβολή 
προτάσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: asproparis@prv.ypeka.gr, ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

-  Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική  διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου με θέμα «Πλαί-
σιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων» μέχρι την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017, ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.

-  Ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το Σχέδιο της Κ.Υ.Α. 
με θέμα «Πρόγραμμα για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο-
κομίας για τα έτη 2017 – 2019, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013». Η αποστολή σχολίων και προτάσεων 
μπορεί να γίνει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ezervas@minagric.gr, kalogridis.d@minagric.gr , ΣΧΕΔΙΟ Κ.Υ.Α..

ΕΥΡΩΠΗ

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού κα Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές διαχείρισης περιβάλλοντος, 
καταστροφών & κρίσεων» ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017. Υποβολή αιτήσεων έως 28 Απριλίου 2017. Για περισσότερες 
πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

   ΕΡΓΑΣΙΑ
•  Αυστριακή πολυεθνική εταιρεία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που δραστηριοποιείται στον τομέα των γεωργοπερι-

βαλλοντικών μελετών και έργων, ζητά γεωλόγο για απασχόληση στην Αθήνα. Αποστολή βιογραφικών στη διεύ-
θυνση thessaloniki@intergeo.com. 

•  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.

•  Ζητείται γεωπόνος για το τεχνικό τμήμα εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο των γεωργικών εφοδίων. Για 
περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

•  Ζητείται γεωπόνος από εταιρεία βιοτεχνολογίας που εδρεύει στην Ιρλανδία. Για περισσότερες πληροφορίες δια-
βάστε ΕΔΩ.

•  Πρόσκληση συμμετοχής για Έλληνες Επιστήμονες στο πρόγραμμα θαλάσσιων γεωτρήσεων στο Κορινθιακό Κόλ-
πο. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

•  1η προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών. Υποβολή προ-
τάσεων έως 31 Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

•  1 θέση Δασολόγων-Δασοπόνων Φυσικού Περιβάλλοντος στην προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχι-
ούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων στην σχολή ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας για το έτος 2016 – 2017 με κατατακτήριες εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ. 

Πρόγραμμα Υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018 για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Κατάθεση δικαιο-
λογητικών έως 28 Απριλίου. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170206032220_4.pdf
mailto:asproparis@prv.ypeka.gr
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Q36iTvqb1KM%3d&tabid=232&language=el-GR
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=7889
mailto:ezervas@minagric.gr
mailto:kalogridis.d@minagric.gr
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/MeliMelissokomia/sxedio-kya-melissokomia2017-2019.pdf
http://www.edcm.edu.gr/
mailto:thessaloniki@intergeo.com
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170126062734_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170117083625_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170124033137_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170207073407_5.pdf
http://www.ecord.org/expedition381/
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170111020107_6.PDF
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170214071034_5.pdf
http://www.helpe.gr/media-center/news/news-programma-ypotrofiwn-akadhmaikoy-etoys-2017-2018-gia-metaptyxiakes-spoydes-sto-ejwte
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

• Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 της Δράσης 10.2.1 
«Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

• Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για 
συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

• Κ.Υ.Α. 151585/323/3-02-2017: Καθορισμός ειδικού τέ-
λους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 
του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α) κατά του 
περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη, ΦΕΚ 347/
Β/8-02-2017.

• Κ.Υ.Α. 74/5074/17-01-2017: Περί πλαισίου λειτουργίας 
του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μετα-
ποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων 
με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν» του Προγράμμα-
τος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-
2020», ΦΕΚ 99/Β/24-01-2017.

• Κ.Υ.Α. οικ.126856/30-12-2016: Ορισμός φορέων για την 
παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων 
και καθορισμός των υποχρεώσεών τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 19, παράγραφος 1 (περιπ. στ) του Ν. 3983/2011 
(Α 144), ΦΕΚ 11/Β/11-01-2017.

• Κ.Υ.Α. 619/146296/29-12-2016: Κανονισμός Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων, ΦΕΚ 4562/Β/30-12-2016.

• Κ.Υ.Α. 12195/144688/23-12-2016: Έγκριση τροποποίη-
σης του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Ορ-
γανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) – 
ΝΠΙΔ, ΦΕΚ 4541/Β/30-12-2016.

• Κ.Υ.Α. 62952/5384/23-12-2016: Έγκριση Εθνικού Σχε-
δίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) 
ασύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4242/2015, ΦΕΚ 
4326/Β/30-12-2016.

• Υ.Α. 258/10554/30-01-2017: Θέσπιση μέτρων βιοα-
σφάλειας για τη γρίπη των πτηνών, ΦΕΚ 363/Β/19-02-
2017.

• Υ.Α. 218/8241/24-01-2017: Τεχνικός κανονισμός σε 
συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία 2014/98/ΕΕ 
της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, για την εφαρ-
μογή της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για τα γένη και είδη των 
οπωροφόρων φυτών που αναφέρονται στο παράρτημα 
Ι, τις ειδικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από 

τους προμηθευτές, καθώς και λεπτομερείς κανόνες για 
τις επίσημες επιθεωρήσεις (ΕΕ L298/16-10-2014, σ.22), 
ΦΕΚ 2647/Β/3-02-2017.

• Υ.Α. 172/5332/17-01-2017: Πρόγραμμα επιτήρησης του 
πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια 
πτηνά για το 2017, ΦΕΚ 351/Β/9-02-2017

• Υ.Α. 173/5333/17-01-2017: Πρόγραμμα επιτήρησης 
Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου για το έτος 2017, 
ΦΕΚ 235/Β/1-02-2017.

• Υ.Α. 103/4-01-2017: 2η τροποποίηση της αρ. 
800/16.01.2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ενισχύσεις στο 
πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών 
γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2007 – 2013 (128 Β), ΦΕΚ 104/Β/24-01-2017.

• Υ.Α. 2848/145689/28-12-2016: Καθορισμός πλαισίου 
εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-
2020, ΦΕΚ 4310/Β/30-12-2016.

• Υ.Α. ΔΑΕΕ/οικ.2287/27-12-2016: Έγκριση Κανονισμού 
Ασφάλειας Φραγμάτων – Διοικητική Αρχή Φραγμάτων, 
ΦΕΚ 4420/Β/30-12-2016.

• Υ.Α. 3401/144590/22-12-2016: Αντικατάσταση της αρ. 
324/1372569/6-12-2016 απόφασης του Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μητρώο ποικιλι-
ών, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρ. 2955/120333/26-
10-2016 υπουργικής απόφασης (Β 3603)» (Β 4044), 
ΦΕΚ 4460/Β/30-12-2016.

• Υ.Α. 4020/142742/20-12-2016: Εφαρμογή Προγράμμα-
τος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτη-
νών, ΦΕΚ 4632/Β/30-12-2016.

• Α.Π. 179/2016/27-12-2016: Έκδοση πρότυπων τευχών 
διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημο-
σίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των 
ορίων του Ν. 4412/2016 (Α 147) με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο-
ρά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 4327/Β/30-12-
2016.

• Ετήσια Έκθεση του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλ-
λιεργειών για τις Ελληνικές Υδατοκαλλιέργειες, ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΚΘΕΣΗ.

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aigoprobata/prosklhsh_genetikoi_poroi300117.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/prosklisi_bio_kalliergies_180117.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170209034040_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170209034040_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170126035027_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170117050239_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170209034645_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170131033912_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170117044225_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170117044225_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170214045205_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170214045205_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170206031921_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170214044904_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170206031539_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170126034556_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170117043402_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170117050546_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170118043609_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170117045935_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170117044630_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170117044630_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170104020629_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170104020629_4.pdf
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Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

29-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 
2017

19ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης- Τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης

Τηλ.: 2552041162 Fax: 2552041191

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

18 – 19 ΜΑΪΟΥ
WORKSHOP: GEOTHERMAL – 
THE ENERGY OF THE FUTURE

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

European Federation of Geologists (EFG) and 
Association of Greek Geologists (AGG)

Web: http://eurogeologists.eu/santorini-2017/

25-26 MAΪOY 
2017

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΘΗΝΑ

Ερευνητική Μονάδα GIS Γ.Π.Α., HellasGIs
Συνεδριακό Αμφιθέατρο Γ.Π.Α

Email: gis2017@aua.gr, Web: http://gis2017.aua.gr 

9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2017

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ»
ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Π.Ε.Δ.Θεσσαλίας, ΤΕΕ, ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής 
Ελλάδας, ΕΘΕΜ, Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τηλ.: 2410252121, 2410259757 
Email: info@pedthessalias4clima.gr 

Web: http://www.pedthessalias4clima.gr 

28 ΙΟΥΝΙΟΥ-
1 ΙΟΥΛΙΟΥ 

2017

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 

ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ

Web: http://www.eaere-conferences.org/index.
php?p=5 

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 

4-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2017

11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας της Ε.Γ.Ε., 
Σύνδεσμος Γεωλόγων & Μεταλλειολόγων Κύπρου, 

Γ.Π.Α.
Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.

Τηλ: 2105294156, 2105294157, 2105294165, 
2107722095 Fax: 2105294161 Email: info@

hydrogeologycongress.gr, Web: www.
hydrogeologycongress.gr

mailto:marl@heliotopos.net
http://ampelos2017.conferences.gr
http://eurogeologists.eu/santorini-2017/
mailto:gis2017@aua.gr
http://gis2017.aua.gr
mailto:info@pedthessalias4clima.gr
http://www.pedthessalias4clima.gr
http://www.eaere-conferences.org/index.php?p=5
http://www.eaere-conferences.org/index.php?p=5
mailto:koutsouris@aua.gr
http://www.rcmns2017.com/
mailto:haicta2017@gmail.com
mailto:info@hydrogeologycongress.gr
mailto:info@hydrogeologycongress.gr
http://www.hydrogeologycongress.gr
http://www.hydrogeologycongress.gr
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Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλε-
κτρονικών συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Υπενθύμιση για την καταβολή της ετήσιας συν-
δρομής ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2016 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε.).

Ανανέωση της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος ΓΕΩ-
ΤΕΧΝΙΚΟΥ που λήγει στις 28/02/2017 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Ανανέωση της Βεβαίωσης Άσκησης 
Επαγγέλματος ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ που 
έληξε στις 29/02/2016 (ΑΝΑΚΟΙΝΩ-
ΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε στα-

τιστικά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμμένα 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 τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΑΝΑΚΟΙ-
ΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από τις 12/08/2016 μπορούν να 
χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα E – POS της 
Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που 
αφορούν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικής συναλλαγής για την 
πληρωμή της συνδρομής στο Επιμελητήριο και της εισφο-
ράς 2% για τις μελέτες (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

Προνομιακή τιμή για τη χρήση τράπε-
ζας νομικών πληροφοριών (NOMOS) 
από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙ-
ΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Τ.Ε.Α.ΓΕ.: Ενημερωτικό τρίπτυχο για το 
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γε-
ωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161214023617_6.html
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161214023617_6.html
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170217042050_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170217042050_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170207013602_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170207013602_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161124015304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161124015304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161004073502_5.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/20160120022926_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160120022926_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160316040426_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160316040426_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf

