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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Εσπερίδα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Τ.Ε.Ε. για τους Δασικούς Χάρτες
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017, στην Αθήνα, η εσπερίδα που διοργάνω-

σαν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και το Τ.Ε.Ε. με θέμα «Δασικοί Χάρτες: Προβλήματα & προτάσεις αντιμετώπισής τους».

Στην εσπερίδα συμμετείχε και τοποθετήθηκε επί του θέ-
ματος ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέρ-
γειας, κ. Σωκράτης Φάμελλος, ο Διευθυντής Δασικών Χαρ-
τών & Φυσικού Περιβάλλοντος της ΕΚΧΑ Α.Ε., κ. Μόσχος 
Βογιατζής, ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αγρο-
νόμων Τοπογράφων Μηχανικών, κ. Μιχάλης Καλογιαννά-
κης και ο κ. Νικόλαος Χλύκας, Δασολόγος – Περιβαντολ-
λόγος, Μελετητής. 

Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Σπ. Μάμαλης, στην το-
ποθέτησή του τόνισε ότι η σύνταξη των δασικών χαρτών 
αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα θέματα της σύγχρονης 
ελληνικής πολιτείας. Οι δασικοί χάρτες είναι πολύτιμο ερ-
γαλείο για την καταγραφή και την αποτύπωση τόσο της 
δημόσιας όσο και της ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και για 
την απογραφή του δασικού πλούτου της χώρας. Επεσήμα-
νε ότι το έργο της κτηματογράφησης δεν μπορεί να ολο-
κληρωθεί χωρίς τους δασικούς χάρτες, μία πάγια θέση του 
Επιμελητηρίου, τονίζοντας ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι υπέρ της 
κύρωσης των δασικών χαρτών κάτω όμως υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Μάμαλης πρότεινε τα εξής:
• Να δοθεί η δυνατότητα να μην κατατίθεται αντίρρηση 

από τον γεωργό – ιδιοκτήτη για τις γεωργικές εκτάσεις 
που έχουν ενταχθεί στο σύστημα επιδοτήσεων αλλά φαί-
νονται ως δασικές, ή όπου κατατίθεται η αντίρρηση να 
γίνεται ατελώς.

• Να υπάρχει χρόνος για την υπαγωγή των εκτάσεων στη 
διαδικασία εξαγοράς, να απλουστευθούν οι διαδικασίες 
εξαγοράς και αλλαγής χρήσης γης και να μειωθούν τα 
τιμήματα.

• Να απαλλαγούν οι ΟΤΑ από το περιβαλλοντικό τέλος αλ-

λαγής χρήσης με την προϋπόθεση ότι οι συγκεκριμένες 
εκτάσεις θα έχουν μόνο γεωργική χρήση.

• Να γίνει σαφής προσδιορισμός των γεωργικών ή άλλων 
εκτάσεων, κατοικιών, κτισμάτων, εγκαταστάσεων που 
εξαιρούνται της αναδάσωσης μιας περιοχής ώστε οι πε-
ριοχές να εξαιρεθούν προσωρινά της ανάρτησης ή να 
λυθεί το πρόβλημα με τις αναδασωτέες περιοχές.

• Να λυθεί το θέμα των οικισμών και να αποσυρθεί η διά-
ταξη για τις οικιστικές πυκνώσεις.

• Να υπάρχει ισονομία στην αντιμετώπιση όλων των πο-
λιτών και κυρίως των παραγωγικών.

• Να παραταθεί ο χρόνος υποβολής των αντιρρήσεων, 
γιατί οι δύο μήνες είναι μία πολύ μικρή χρονική περίο-
δος, ιδιαίτερα για τους κατοίκους του εξωτερικού.

• Να προκηρυχθούν άμεσα οι δασικοί χάρτες για το υπό-
λοιπο της χώρας και να ενοποιηθούν και να ταυτιστούν 
χρονικά οι διαδικασίες υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας 
που γίνονται στο πλαίσιο κτηματογράφησης και αντιρ-
ρήσεων των δασικών χαρτών.

• Να διαφυλαχθεί με κάθε τρόπο η παραγωγική δρα-
στηριότητα, χωρίς βέβαια να παραβλεφθούν οι αυθαι-
ρεσίες και οι καταπατήσεις. Για να υπάρχει παραγω-
γική βάση στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας θα 
πρέπει να διαφυλαχθούν οι αγροτικές εκτάσεις, αυτές 
τουλάχιστον που δηλώνονται σήμερα, και να εξασφα-
λισθούν χορτολιβαδικές εκτάσεις για να βοηθηθεί ο 
παραγωγικός ιστός της υπαίθρου. Διαφορετικά, τα 
προβλήματα που θα ανακύψουν στη συνέχεια θα είναι 
αδύνατον να ξεπεραστούν από την ελληνική πολιτεία 
και η ελληνική οικονομία θα πληρώσει για άλλη μία 
φορά το τίμημα.

mailto:pub_relations@geotee.gr
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Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Σωκράτης 
Φάμελλος, Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Σπυρίδων Μάμαλης, Πρόε-
δρος του Τ.Ε.Ε., κ. Γεώργιος Στασινός

Το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να το δεί-
τε ΕΔΩ, την ομιλία του Προέδρου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., καθώς και 
τις προτάσεις που παρουσίασε για την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων μπορείτε να τα παρακολουθήσετε ΕΔΩ, ολόκληρη 
την εσπερίδα μπορείτε να την παρακολουθήσετε ΕΔΩ, ενώ τα 
πρακτικά της εκδήλωσης μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ. 

Οικονομοτεχνικές μελέτες βιωσιμότητας γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων

Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, κ. Σωκράτη Φάμελλο, απέστειλε εγγράφως την αντίθεσή 
του, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στην περίπτωση κατάργησης της υποχρέω-
σης υποβολής και έγκρισης των οικονομοτεχνικών μελετών 
βιωσιμότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με αφορμή σχε-
τικά δημοσιεύματα. Το Επιμελητήριο επεσήμανε ότι η τυχόν 
κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής των εν λόγω μελετών 
θα οδηγήσει στην οριζόντια και χωρίς κανόνες νομιμοποίηση 
όλων των εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων δεδομένου ότι 
δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη το περιβαλλοντικό κόστος 
των εκχερσώσεων και η βιωσιμότητα ή μη των συγκεκρι-
μένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Αναλυτικά, μπορείτε να 
διαβάσετε το σχετικό έγγραφο του Επιμελητηρίου, ΕΔΩ.

Ομαδοποίηση κλάδων/ειδικοτήτων εκπαιδευτικών 
του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 

των ΕΠΑ.Λ.
Με επιστολή του προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου, το Επιμελητήριο κα-
τάθεσε την αντίθεσή του για την ομαδοποίηση κλάδων/ει-
δικοτήτων εκπαιδευτικών του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων 
και Περιβάλλοντος των ΕΠΑ.Λ., επισημαίνοντας ότι παρα-
βλέπονται οι σαφείς διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιστη-
μονικών προσόντων των εκπαιδευτικών κάθε κατηγορίας, 
καθώς και οι ειδικότερες νομικές διατάξεις που ρυθμίζουν 
την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Το 
Επιμελητήριο στην παρέμβασή του προς τον Υπουργό τό-
νισε ότι η συγκεκριμένη ενοποίηση δεν εξυπηρετεί καμία 
παιδαγωγική αναγκαιότητα, ενώ αναμένεται να δημιουρ-
γήσει σοβαρές δυσχέρειες στην αποτελεσματική και εύρυθ-
μη λειτουργία όχι μόνο του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων 
και Περιβάλλοντος των ΕΠΑ.Λ. αλλά και της Γενικής Εκ-
παίδευσης, όπου επίσης διδάσκουν Γεωπόνοι και Δασολό-
γοι, μέλη του, και ζητά να μην υιοθετήσει το Υπουργείο την 
εν λόγω αλλαγή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Παρέμβαση για τη διδασκαλία του μαθήματος «Πε-
ριβαλλοντική Εκπαίδευση» στα Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας

Με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, κ. Δ. Μπαξεβανάκη, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του για τον αποκλεισμό 
των γεωτεχνικών εκπαιδευτικών από τη διδασκαλία του 
γνωστικού αντικειμένου «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 
στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και ζήτησε την άμεση τρο-
ποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Το σχετικό 
έγγραφο μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Επισημαίνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμε-
λητηρίου στην 3η/17-03-2017 συνεδρίασή του αποφάσι-
σε να καταθέσει αίτηση ακύρωσης εναντίον της εν λόγω 
Υπουργικής Απόφασης.

Παρέμβαση για τον αποκλεισμό των Γεωτεχνικών 
από την Προκήρυξη 1Κ/2017 του Α.Σ.Ε.Π.

Προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού 
απευθύνθηκε, εγγράφως, το Επιμελητήριο διαμαρτυρόμε-
νο για τον αποκλεισμό των γεωτεχνικών από την προκή-
ρυξη 1Κ/2017, ζητώντας την τροποποίηση της σχετικής 
προκήρυξης έτσι ώστε να περιληφθούν και τα πτυχία των 
Γεωτεχνικών Σχολών και Τμημάτων. Το σχετικό έγγραφο 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ και τη σχετική 
απάντηση του Α.Σ.Ε.Π. ΕΔΩ. 

Παρουσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 26η DETROP
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμμετείχε στην 

26η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξο-

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170315084209_5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8oiTW6ju_gk
https://www.youtube.com/watch?v=Kzxr71Jzqmw
http://web.tee.gr/eidisis/ti-eipothike-stin-ekdilosi-dasikoi-xartes/
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170321062405_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170314071026_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170217080654_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170309044746_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170323035510_5.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

πλισμού & Συσκευασίας, DETROP που πραγματοποιήθηκε 
από 3 έως 6 Μαρτίου 2017 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης, φιλοξενούμενο στο περίπτερο του Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μαζί με άλλους 
Εποπτευόμενους Φορείς του. Παράλληλα, έδωσε το παρόν, 
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του, στην ημερίδα που 
διοργάνωσε ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», η ΚΕΟΣΟΕ,  η ΕΔΟΔΑΟ 
και η εκπομπή AGROWEEK της ΕΡΤ3 με θέμα «Το δυναμι-
κό του ελληνικού αμπελώνα: το παρόν και το μέλλον» στις 
4 Μαρτίου στο πλαίσιο της εν λόγω έκθεσης. Την παρουσία 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 26η DETROP μπορείτε να τη δείτε στο 

σχετικό Δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Κυκλοφόρησαν τα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ 

Κυκλοφόρησε το επιστημονικό περιοδικό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
«Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα» (Τεύχος 1/2016, Τόμος 
25, Σειρά VI) και περιλαμβάνει συνολικά 4 ερευνητικές ερ-
γασίες. Το τεύχος μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου, ακολουθώντας τη διαδρο-
μή: Εκδόσεις- Εκδηλώσεις/ Περιοδικές Εκδόσεις/ Γεωτεχνι-
κά Επιστημονικά Θέματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ
• Την πρότασή του, εγγράφως, απέστειλε το Παράρτημα 

Ηπείρου - Νήσων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς τους Υπουργούς 
Οικονομίας & Ανάπτυξης, Υποδομών & Μεταφορών και 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας αλλά και στους Βουλευτές 
της Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας για τις απευθείας 
αναθέσεις μελετών έως 20.00 ευρώ με βάση τον Νόμο 
4412/2016. Το Παράρτημα, τονίζοντας το οικονομικό 
αδιέξοδο των μελετητών λόγω της μη λειτουργίας της 
ψηφιακής πλατφόρμας και την μη ολοκλήρωση του μη-
τρώου μελετητών με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
γίνουν απευθείας αναθέσεις μελετών έως 20.000 ευρώ 
με τον Ν. 4412/2016, πρότεινε να ισχύσει το προηγού-
μενο καθεστώς ανάθεσης μελετών με την προϋπόθεση 
ότι δεν θα γίνεται παραπάνω από μία ανάθεση ανά με-
λετητή από τον ίδιο Δήμο. Αναλυτικά, την πρόταση του 
Παραρτήματος μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

• Το Παράρτημα Ηπείρου – Νήσων του Επιμελητηρίου 
απέστειλε εγγράφως στον Υπουργό Υποδομών & Με-
ταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη, την πρότασή του για την 
τροποποίηση του Ν. 4412/2016 σχετικά με την εκπρο-
σώπηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις επιτροπές διαγωνισμών 
δημοσίων συμβάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο του Παραρ-
τήματος ΕΔΩ. 

• Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γε-
ώργιο Σταθάκη, απέστειλε τις προτάσεις – παρατηρή-
σεις του επί του σχεδίου ΠΔ «Κατηγορίες και περιεχό-
μενο χρήσεων γης» το Παράρτημα Ηπείρου – Νήσων, 
επισημαίνοντας ότι η αναγνώριση της γενικής κατηγο-
ρίας γης «αγροτικής χρήσης» αποτελεί το θετικό σημείο 
του εν λόγω σχεδίου το οποίο όμως ακυρώνεται από τις 
επιμέρους χρήσεις γης. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο του Παραρ-
τήματος ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Δελτίο τύπου εξέδωσε το Παράρτημα Πελοποννήσου & 

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας για τον κίνδυνο που ελλοχεύει 
για πολλούς πολίτες εάν δεν δοθεί παράταση στις ενστά-
σεις των δασικών χαρτών, αφού όμως είχε προηγηθεί 
σχετική επιστολή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

• Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελ-
λάδας με αφορμή την κατανομή των ποσών για την 
εκτέλεση της δακοκτονίας την ερχόμενη ελαιοκομική 
περίοδο απέστειλε επιστολή προς τους αρμοδίους για 
τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από την 
υποχρηματοδότηση λόγω λανθασμένων κριτηρίων. Κρι-
τήρια που αδικούν την Πελοπόννησο και τη Δυτική Στε-
ρεά Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
διαβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Κοινό ψήφισμα για την ανάρτηση των δασικών χαρ-

τών εξέδωσαν το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του 
Τ.Ε.Ε., ο Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Δήμος 
Καβάλας, ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ.

• Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. 
Ευάγγελο Αποστόλου, απέστειλε το Παράρτημα Ανατο-
λικής Μακεδονίας για τα προβλήματα που ανακύπτουν 
από την πρόσκληση του μέτρου 11 για τη Βιολογική Κτη-
νοτροφία. Αναλυτικά, για τα προβλήματα αλλά και για τα 
μέτρα αντιμετώπισής τους που προτείνει το Παράρτημα, 
μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική επιστολή ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ενημερωτικές ημερίδες στην Έδεσσα (24-02-2017) και 
στον Πολύγυρο Χαλκιδικής (28-02-2017) πραγματοποίη-

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170308070956_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170310062313_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170322015320_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170323022207_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170323022054_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170313081219_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170310061612_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170309024312_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170307053803_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170228030217_5.pdf
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σε με επιτυχία το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του 
Επιμελητηρίου με θέμα την ανάρτηση των δασικών χαρ-
τών, σε συνεργασία με το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 
του Τ.Ε.Ε. και τους Δικηγορικούς συλλόγους Έδεσσας και 
Χαλκιδικής, αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ενημερωτική ημερίδα πραγματοποίησε με επιτυχία το Πα-
ράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Επιμελητηρίου στις 22 
Μαρτίου στην Κοζάνη με θέμα την ανάρτηση των δασικών 
χαρτών και τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας συμμετείχε, μαζί με 
τη Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, το Τμήμα Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ΤΕΕ Μαγνησίας, τον 
Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου, τον Συμβολαιογραφικό Σύλ-
λογο Εφετών Βόλου, τον Γεωπονικό Σύλλογο Μαγνησίας 
και τον Σύλλογο Αγρονόμων, Τοπογράφων Μηχανικών 
Μαγνησίας, στη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας που 
πραγματοποιήθηκε στο Βόλο στις 8 Μαρτίου με θέμα τους 
δασικούς χάρτες, τα προβλήματα και τις προοπτικές. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Το Παράρτημα συμμετείχε στη διημερίδα επαγγελματικού 
προσανατολισμού που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, 11 – 
12 Μαρτίου 2017, ενημερώνοντας μαθητές και γονείς για 
τους γεωτεχνικούς κλάδους και τα αντικείμενα σπουδών 
τους, αλλά και για το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Καθορισμός ανταποδοτικών τελών και είσπραξη πό-
ρων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΠΔ 
12/2017).

• Ψηφίστηκε στις 22/03/2017 η τροπολογία σύμφωνα με 
την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή 
αντιρρήσεων, κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη 
που αναρτήθηκε, από τις 60 ημέρες στις 90 ημέρες από 
την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής 
αντιρρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 
3889/2010. Η τροπολογία είχε κατατεθεί από το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κύρωση μνη-
μονίου κατανόησης μεταξύ Ελλάδος και Αζερμπαϊτζάν 
για συνεργασία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Κατά τη διάρκεια 
συζήτησης στη Βουλή προστέθηκε διάταξη που κατα-
λαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά τις 22/03/2017 διαδι-
κασίες, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα μέχρι τη 
δημοσίευση του Νόμου σε ΦΕΚ, στους δασικούς χάρτες 
που αναρτήθηκαν στις 13 Ιανουαρίου και η προθεσμία 
υποβολής των αντιρρήσεων έληξε στις 22/03/2017, ΨΗ-
ΦΙΣΘΕΝΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

• Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ15299/ΦΝ466/02/03/2017: Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβά-
σεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ΦΕΚ 900/Β/17-
03-2017.

• Υ.Α. 729/23133/01-03-2017: Πρόγραμμα επιτήρησης 
Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών 
Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά, ΦΕΚ 
837/Β/15-03-2017.

• Κ.Υ.Α. οικ.140424/06-03-2017: Τροποποίηση της υπ΄α-
ριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-
τηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποί-
ησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των 
αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες 
συναφείς διατάξεις» (Β 2878 και Β 3142 2014), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 101123/2015 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β 1435) και την υπ΄αριθμ. οικ. 
17066/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β 69) καθώς 
και της υπ΄αριθμ. 145026/2014 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού 
Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφα-
νειακά και Υπόγεια Συστήματα» (Β 31), όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπ΄αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β 1212), ΦΕΚ 814/Β/14-03-2017.

• Εγκύκλιος 5/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών (ΔΝΣγ/12298/ΦΝ 439.6): Αναπροσαρμογή τιμής 
συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοι-
βών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2017, ΕΓΚΥ-
ΚΛΙΟΣ.

• Υπ.Α.Α.Τ.: Προδημοσίευση της δράσης 10.01.04 «Μείω-
ση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» 
του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά 
Μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020,  ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 10.01.04.

• Υ.Α. 151362/673/21-02-2017: Τιμές ανάθεσης υλοτομι-
κών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής, ΦΕΚ 
707/Β/07-03-2017.

• 2η και 3η τροποποίηση της αριθμ. 130/5917/18-01-
2017 πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης 
για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» 

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170321072709_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170306024353_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170306024353_4.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Psifisthenta-Nomoschedia?law_id=c1dc0db7-735b-49fe-979e-a72f0124adef
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Psifisthenta-Nomoschedia?law_id=c1dc0db7-735b-49fe-979e-a72f0124adef
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170323054205_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170323054205_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170317025510_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170317025510_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170316042007_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170316070704_5.PDF
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170316070704_5.PDF
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/XOROTAJIA/prodimosiefsi_metro10_130317.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/XOROTAJIA/prodimosiefsi_metro10_130317.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170309023150_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170309023150_4.pdf
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του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-
2020, 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.

• 1η τροποποίηση της αριθμ. 87/10406/30.01.2017 πρό-
σκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Δράση 10.2.1 «Γενε-
τικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ.

• Κ.Υ.Α. 668/01-03-2017: Τροποποίηση της με αριθ. 
2848/145689/28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΦΕΚ Β 4310/30-12-2016) Καθορισμός πλαι-
σίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργει-
ες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 
2014-2020, ΦΕΚ 682/Β/06-03-2017. 

• Υ.Α. 174/22543/24-02-2017: Τροποποίηση της 
481/66703/9.6.2016 (ΦΕΚ 1994/Β/1.7.2016) υπουργι-
κής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της 

Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία» του 
Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης 2014-2020, ΦΕΚ 675/Β/03-03-2017.

• Κ.Υ.Α 609/16822/14-02-2017: Θέσπιση των αναγκαίων 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κα-
νονισμών (Ε.Κ.) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε.) αριθ. 2015/560 
και (Ε.Ε.) αριθ. 2015/561, σχετικά με τη διαχείριση των 
αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις, ΦΕΚ 600/Β/24-02-
2017. 

• Υ.Α. 259/10562/30-01-2017: Πρόγραμμα επιτήρησης 
της Κλασσικής Πανώλης των χοίρων (ΚΠΧ) και της Φυ-
σαλιδώδους Νόσου των χοίρων (ΦΝΧ) για το έτος 2017,  
ΦΕΚ 449/Β/16-02-2017.

• Έκθεση των Προγραμμάτων Παρακολούθησης γα τη 
συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των 
θαλάσσιων υδάτων του άρθρου 11 του Ν. 3983/2011 (Α 
144), ΕΚΘΕΣΗ.

ΕΥΡΩΠΗ

• Μεγάλο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Xylella Fastidiosa 
θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία 13 – 15 Μαΐου 2017. 
Διοργανωτές του συνεδρίου είναι η EFSA, τοUniversity 
of the Balearic Islands, το Euphresco network και τα 
έργα του EU HORIZON 2020, POnTE και XF-ACTORS, 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Απλούστεροι κανόνες και μεγαλύτερη στήριξη για τους 
παραγωγούς οπωροκηπευτικών ενέκρινε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις 13 Μαρτίου, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

• Το μέλλον της Ευρώπης είναι ψηφιακό. Οι χώρες της Ε.Ε. θα 
δεσμευτούν στη Ρώμη να επεκτείνουν και να εμβαθύνουν 
τη συνεργασίας του στον ψηφιακό τομέα, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευ-

ση, διάρκειας τριών μηνών για το μέλλον της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής  ΚΟΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 
Προκειμένου το Υπ.Α.Α.Τ. να μπορεί να υποβάλλει όσο 
το δυνατόν πιο τεκμηριωμένες προτάσεις, αναλαμβάνει 
πρωτοβουλία διαλόγου για την νέα ΚΑΠ με τη μορφή 
συζήτησης, αποτύπωσης και υποβολής συγκεκριμέ-
νων προτάσεων με το κατά δυνατόν ευρεία συναίνεση. 
Σε αυτήν επιθυμεί να εκπροσωπηθούν οι πολιτικοί, οι 
κοινωνικοί, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς οι 
οποίοι θα κληθούν να καταθέσουν προτάσεις, κινήμα-
τα και λοιπές συλλογικότητες μικρότερου βεληνεκούς. 
Η διάρκειά της είναι προσδιορισμένη έως τις 15 Μαΐου 
2017, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ.Α.Α.Τ..

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Πρόσκληση υποβολής εργασιών - Bulletin of the Geological Society of Greece, CALLS FOR PAPERS.

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

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

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/2prosklisi_bio_kalliergies-280217.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/3prosklisi_bio_kalliergies_030317.pdf
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Aigoprobata/paratasi-prosklhsh_genetikoi_poroi060317.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170308032710_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170306040317_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170301063104_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170301063104_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170221040942_4.pdf
http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/msfd_mp/msfd4text/envwlxnnw/MSFD_MONITORING_PROGRAMMES_EN.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/171113
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170314040641_4.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-687_el.htm
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170206032220_4.pdf
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/4566-dt220317
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170111020107_6.PDF
http://www.geosociety.gr/images/ege/BGSG_call_for_papers.pdf
http://www.helpe.gr/media-center/news/news-programma-ypotrofiwn-akadhmaikoy-etoys-2017-2018-gia-metaptyxiakes-spoydes-sto-ejwte
http://www.edcm.edu.gr/
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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

29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΘΗΝΑ

ΕΒΕΑ, ΕΔΕΥ, ΗΑΕΕ
Τηλ.: 2103625342, 2103607944
Email: pr@acci.gr, viom@acci.gr 

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
2017

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΟΤΑΝ Η ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΙΑ 
ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ 

ΓΕΩΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΘΗΝΑ

Επιτροπή Διδακτικής των Γεωεπιστημών 
της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας

http://www.piop.gr/el/Activities/
ekdiloseis-mouseia/IA_geoepistimi_2017.

aspx
Τηλ.: 2103418051

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
2017 

2ο ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ή ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ?»

ΑΘΗΝΑ

Εφημερίδα Ναυτεμπορική
Ξενοδοχείο Divani Caravel

Τηλ.: 2105198137 Email: ypapastr@
naftemporiki.gr 

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2017

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΟ ArcGIS ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ»

ΑΘΗΝΑ

Marathon Data Systems
Παράδεισος Αμαρουσίου (Αιγιαλείας 48 & 

Επιδαύρου)
Τηλ.: 210 6198866-68 Email: marathon@

otenet.gr  www.marathondata.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

18 – 19 ΜΑΪΟΥ
2017

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 

mailto:PR@ACCI.GR
mailto:viom@acci.gr
http://www.piop.gr/el/Activities/ekdiloseis-mouseia/IA_geoepistimi_2017.aspx
http://www.piop.gr/el/Activities/ekdiloseis-mouseia/IA_geoepistimi_2017.aspx
http://www.piop.gr/el/Activities/ekdiloseis-mouseia/IA_geoepistimi_2017.aspx
mailto:ypapastr@naftemporiki.gr
mailto:ypapastr@naftemporiki.gr
mailto:marathon@otenet.gr
mailto:marathon@otenet.gr
http://www.marathondata.gr
mailto:marl@heliotopos.net
http://ampelos2017.conferences.gr
http://eurogeologists.eu/santorini-2017/
http://eurogeologists.eu/santorini-2017/
mailto:gis2017@aua.gr
http://gis2017.aua.gr
http://gis2017.aua.gr
mailto:info@pedthessalias4clima.gr
http://www.pedthessalias4clima.gr
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ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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 

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2017

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ»

ΧΑΝΙΑ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Πολυτεχνείο Κρήτης, 
ΤΕΙ Κρήτης, ΜΑΙΧ

Web: http://www.climate2017.eu  

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/

2nd CIRCULAR

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

16-20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2017

28ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Εταιρεία της Επιστήμης των 
Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ)
Ξενοδοχείο Porto Palace

Web: www.28eeeo.gr 

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
2017

GEOARCH-HAZARDS: INTERNATIONAL CONFERENCE 
«NEW TECHNOLOGIES, PALAEO-HAZARDS AND 

GEOARCHAEOLOGY»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία- Επιτροπή 
Γεωμορφολογίας & Περιβάλλοντος & 

Erasmus + Project «McAgenda»
Εθνικό Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, 

Κτήριο «Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 
& Σίνα, Αθήνα

Web: http://geoarch-hazards.geol.uoa.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.climate2017.eu
http://www.rcmns2017.com/
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170203071126_5.pdf
mailto:haicta2017@gmail.com
mailto:info@hydrogeologycongress.gr
mailto:info@hydrogeologycongress.gr
http://www.hydrogeologycongress.gr
http://www.hydrogeologycongress.gr
http://www.28eeeo.gr
http://geoarch-hazards.geol.uoa.gr/
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Τ.Ε.Α.ΓΕ.: Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Τα-

μείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών 

(Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικών συ-
ναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Υπενθύμιση για την καταβολή της 

ετήσιας συνδρομής ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2016 

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
Ανανέωση της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ που λήγει στις 28/02/2017 (ΑΝΑΚΟΙ-
ΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε 
στατιστικά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμ-
μένα μέλη του, μέχρι και 31 Αυγούστου 2016 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εξασφάλισε στα μέλη του ειδικές – προνομι-
ακές τιμές για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 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 συ-
ναλλαγής για την πληρωμή της συνδρομής 
στο Επιμελητήριο και της εισφοράς 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 τράπεζας νο-
μικών πληροφοριών (NOMOS) από τα μέλη 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161214023617_6.html
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170303072058_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170303072058_5.pdf
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/20160120022926_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160316040426_5.pdf

