1
01/03/2019

Σεύτος 4

Ενημέρωση Δραστηριοτήτων
Γεωτεχνικοφ Επιμελητήριου Ελλάδασ /
Παραρτήματοσ Πελοποννήςου & Δυτικήσ Στερεάσ Ελλάδασ
ΜΔ ΜΔΓΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ & ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΔ Η ΔΚΓΗΛΧΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΟΤ ΓΔΧΣ.Δ.Δ. ΜΔ ΣΟ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΥΔΛΜΟΤ-ΒΟΤΡΑΨΚΟΤ
ΣΟ ΑΒΒΑΣΟ 9 ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ ΣΗΝ ΠΑΣΡΑ
Κε ιεβάθδ επζηοπία ηαζ ιε ηδκ πανμοζία πθήεμοξ βεςηεπκζηχκ, εηπνμζχπςκ θμνέςκ ηαζ πμθζηχκ, πναβιαημπμζήεδηε ημ άαααημ 9 Φεανμοανίμο 2019 δ εηδήθςζδ πανμοζίαζδξ ηδξ ζοκενβαζίαξ ημο Πανανηήιαημξ Πεθμπμκκήζμο & Γοηζηήξ
ηενεάξ Δθθάδαξ ημο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ιε ημ Φμνέα Γζαπείνζζδξ Υεθιμφ-Βμονασημφ. Σδκ
εηδήθςζδ ηίιδζε ιε ηδκ πανμοζία ημο μ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ ημο Γ.. ημο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. η. Κεκέθαμξ Γανδζηζχηδξ, Γεςπυκμξ.

Σδκ εηδήθςζδ πνμθυβζζε μ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ ηδξ Γ.Δ. ημο Πανανηήιαημξ η.
πονίδςκ πονυπμοθμξ, Ηπεομθυβμξ. Αημθμφεδζε εζζήβδζδ ημο Πνμέδνμο ημο
Πανανηήιαημξ η. Αεακάζζμο Πεηνυπμοθμο βζα ημ νυθμ ημο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ηαζ ηζξ πανειαάζεζξ ημο Πανανηήιαημξ ζε ζδιακηζηά βεςηεπκζηά εέιαηα ηαεχξ ηαζ βζα ηδ
ζοκενβαζία ημο Πανανηήιαημξ ιε ημ Φμνέα Γζαπείνζζδξ Υεθιμφ-Βμονασημφ. Δη
ιένμοξ ημο Φμνέα Γζαπείνζζδξ Υεθιμφ-Βμονασημφ, ζφκημιμ παζνεηζζιυ απδφεοκε
μ η. Γνδβυνδξ Ηαηνμφ, Πνυεδνμξ ημο Φ.Γ. ηαζ Οιυηζιμξ Θαεδβδηήξ ημο Σιήιαημξ
Βζμθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Παηνχκ εκχ μ η. Γζχνβμξ Ζθζυπμοθμξ, Ακαπθδνςηήξ
Θαεδβδηήξ Παθαζμκημθμβίαξ & ηνςιαημβναθίαξ ημο Σιήιαημξ Γεςθμβίαξ ημο
Πακεπζζηδιίμο Παηνχκ πανμοζίαζε ακαθοηζηά ζημζπεία βζα ημ Παβηυζιζμ Γεςπάνημ ηδξ UNESCO.
ηα πθαίζζα ηδξ εηδήθςζδξ πναβιαημπμζήεδηακ δφμ ανααεφζεζξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Πεθμπμκκήζμο & Γοηζηήξ ηενεάξ Δθθάδαξ ανάαεοζε ηδκ Πνυεδνμ ημο Πακεθθήκζμο Θηδκζαηνζημφ οθθυβμο ηα. Αεδκά Σναπήθδ βζα ηδκ πνμζθμνά, ηδκ πνμζςπζηή ηδξ ηαζ ημο οθθυβμο, ζηδκ πνμζηαζία ηςκ αδέζπμηςκ
γχςκ, ηδξ δδιυζζαξ οβείαξ ηαζ ηδκ πνμάζπζζδ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ ηαζ εζδζηυηενα βζα
ηδ ζοκεζζθμνά ημο Πακεθθήκζμο Θηδκζαηνζημφ οθθυβμο ζηα ηναβζηά πενζζηαηζηά
ζημ Κάηζ Αηηζηήξ ημ πεναζιέκμ ηαθμηαίνζ.
Ζ δεφηενδ ανάαεοζδ αθμνμφζε ζημ Σιήια Γεςθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Παηνχκ,
ημ μπμίμ εηπνμζςπήεδηε απυ ημκ Θαεδβδηή η. Ηςάκκδ Θμοημοαέθα, βζα ηδ ζοκεζζθμνά ημο Σιήιαημξ ζηδ δζαηφπςζδ πνμηάζεςκ ημο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. βζα ηδκ ακηζζεζζιζηή εςνάηζζδ ηδξ Πάηναξ ηαζ ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ ηαημθζζεδηζηχκ θαζκμιέκςκ
ζηδκ πενζμπή «Λαοάβζμ» ηδξ Εαηφκεμο ηαζ ζημκ Σαΰβεημ.
Ζ εηδήθςζδ έηθεζζε ιε ηδκ ημπή ηδξ πνςημπνμκζάηζηδξ πίηαξ ηαζ ηδκ ακηαθθαβή
εοπχκ ιεηαλφ ηςκ ιεθχκ ηδξ Γ.Δ. ημο Πανανηήιαημξ ηαζ ηςκ πανεονζζημιέκςκ.

Γεωηετνικό Επιμεληηήριο Ελλάδας /
Παράρηημα Πελοποννήζοσ & Δσηικής
ηερεάς Ελλάδας
πωνσμία εηαιρείας

 Γεωηετνικό Επιμεληηήριο Ελλάδας/Παράρηημα
Πελοποννήζοσ & Δσηικής ηερεάς Ελλάδας

 ΓΕΡΟΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ
24, ΠΑΣΡΑ 26221,
 ΣΗΛ.: 2610 222377,
2610 621346
 ΦΑΞ: 2610 222377,
 http://geoteepel.gr ,
 info@geoteepel.gr;
geotepel@otenet.gr
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Ενημέρωζη Δραζηηριοηήηων
ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΟΤ ΓΔΧΣ.Δ.Δ. ΚΑΣΔΘΔΔ ΣΟΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΡΥΗ
ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΔΚΘΔΗ ΑΤΣΟΦΙΑ ΣΟΤ ΚΛΙΜΑΚΙΟΤ ΓΔΧΛΟΓΧΝ ΣΑ ΚΑΣΟΛΙΘΗΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΔΝΑ ΣΟΤ Ν. ΜΔΗΝΙΑ
Σμ Πανάνηδια Πεθμπμκκήζμο ημο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ηαηέεεζε ζημκ Πενζθενεζάνπδ Πεθμπμκκήζμο Π. Σαημφθδ, Γεςθμβζηή - Γεςηεπκζηή Έηεεζδ, δ μπμία ζοκηάπεδηε ζε ζοκέπεζα ηδξ αοημρίαξ ηθζιαηίμο Γεςθυβςκ ημο Πανανηήιαημξ πμο πναβιαημπμζήεδηε ζηα ηαημθζζεδηζηά θαζκυιεκα ημο Λ. Κεζζδκίαξ, ηαηυπζκ
ζπεηζηήξ πνυζηθδζδξ ημο Πενζθενεζάνπδ. ημ ζοκδιιέκμ ανπείμ πμο αημθμοεεί, ιπμνείηε κα εκδιενςεείηε βζα ημ πενζεπυιεκμ ηδξ Έηεεζδξ αοημρίαξ.

http://www.geoteepel.gr/?section=637&language=el_GR&itemid1541=4784&detail1541=1

Θθζιάηζμ Γεςθυβςκ ημο Πανανηήιαημξ Πεθμπμκκήζμο & Γοηζηήξ ηενεάξ Δθθάδαξ ημο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. επζζηέθηδηε
πεεξ Σνίηδ 29 Ηακμοανίμο η.ε. ηαηυπζκ πνυζηθδζδξ ημο Πενζθενεζάνπδ Πεθμπμκκήζμο Πέηνμο Σαημφθδ, ημ Λμιυ
Κεζζδκίαξ ηαζ πνμέαδ ζε αοημρία ζε ηαημθζζεήζεζξ πμο πνμηθήεδηακ ζημκ Σαΰβεημ ζηδκ παθαζά εεκζηή μδυ Θαθαιάηαξ – πάνηδξ ηαζ ζε μζηζζιμφξ ημο Γήιμο Θαθαιάηαξ ηαζ ζοβηεηνζιέκα ζηα πςνζά ηδξ Αθαβμκίαξ. Οζ ηαημθζζεήζεζξ εηδδθχεδηακ φζηενα απυ ηζξ έκημκεξ ηαζ δζανηείξ ανμπμπηχζεζξ ηςκ ηεθεοηαίςκ διενχκ ηαζ πνμηάθεζακ
ζδιακηζηέξ ηαηαζηνμθέξ ζηδκ παθαζά εεκζηή μδυ Θαθαιάηαξ – πάνηδξ, ηδξ μπμίαξ δ ηοηθμθμνία έπεζ δζαημπεί ζε
ζδιείμ πάκς απυ ημκ μζηζζιυ Ανηειζζία, ζηα μδζηά δίηηοα ιεηαλφ ηςκ μζηζζιχκ Αθαβμκία, Καπαθά ηαζ Πδβέξ, εκχ
ειθακίζηδηακ ηαζ νςβιέξ ζε μζηίεξ ζε ηάπμζμοξ απυ ημοξ παναπάκς μζηζζιμφξ.
ημ ηθζιάηζμ ημο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ζοιιεηείπακ μζ Γεςθυβμζ Κζπάθδξ Ακηςκυπμοθμξ ηαζ Γεχνβζμξ Αββεθυπμοθμξ, Ακηζπνυεδνμξ ηαζ Σαιίαξ, ακηίζημζπα ηδξ Γζμζημφζαξ Δπζηνμπήξ ημο Πανανηήιαημξ
Πεθμπμκκήζμο & Γοη. ηενεάξ Δθθάδαξ ηαζ μζ Θαεδβδηέξ ημο Σιήιαημξ Γεςθμβίαξ ημο Πακεπζζηδιίμο Παηνχκ ηαζ ιέθδ ημο ΓΔΩΣ.Δ.Δ., Ηςάκκδξ Θμοημοαέθαξ, Λζηυθαμξ Γεπμφκηδξ ηαζ Θςκζηακηίκμξ Λζημθαηυπμοθμξ.
Κεηά ημ πέναξ ηδξ αοημρίαξ ηςκ ηαημθζζεήζεςκ, αημθμφεδζε ζφζηερδ ζημ Γζμζηδηήνζμ Θαθαιάηαξ οπυ ηδκ πανμοζία ημο Πενζθενεζάνπδ Πέηνμο Σαημφθδ, ακηζπενζθενεζανπχκ ηαζ δζεοεοκηζηχκ ζηεθεπχκ ηδξ Πενζθένεζαξ Πεθμπμκκήζμο, ημο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ηαζ ημο Η.Γ.Κ.Δ. υπμο ζογδηήεδηακ δζελμδζηά μζ ηαηεοεφκζεζξ βζα ηδκ επίθοζδ ηςκ επζπηχζεςκ ηςκ ηαημθζζεήζεςκ. Σμ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. / Πανάνηδια Πεθμπμκκήζμο & Γοη. ηενεάξ Δθθάδαξ δεζιεφηδηε κα οπμαάθθεζ ζοκμπηζηή έηεεζδ ιε ηδκ ενιδκεία ηςκ ηαημθζζεδηζηχκ θαζκμιέκςκ ηαζ ηζξ ηαηεοεφκζεζξ ηςκ ιέηνςκ απμηαηάζηαζδξ αοηχκ ηαζ ηυκζζε ηδ δζαεεζζιυηδηά ημο, εθυζμκ πνεζαζηεί, βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ηςκ θαζκμιέκςκ ηυζμ ηαηά ηδ δζάνηεζα, υζμ ηαζ ιεηά ηδκ οθμπμίδζδ ηςκ ιέηνςκ απμηαηάζηαζδξ.
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ΠΡΟΣΑΔΙ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΧΣ.Δ.Δ. ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΚΟΚΣΟΝΙΑ

Σμ Γεςηεπκζηυ Δπζιεθδηήνζμ Δθθάδαξ / Πανάνηδια Πεθμπμκκήζμο & Γοηζηήξ ηενεάξ Δθθάδαξ, ςξ εεζιμεεηδιέκμξ ζφιαμοθμξ ηδξ πμθζηείαξ,
αζπμθείηαζ δζαπνμκζηά ιε εέιαηα πνμζηαζίαξ ηδξ εθαζμηαθθζένβεζαξ. Ζ εθαζμημιζηή πνμκζά πμο δζακφζαιε (2018), ιε ηδκ ηενάζηζα απχθεζα
παναβςβήξ εθαζμηάνπμο ηαζ ηδκ οπμααειζζιέκδ ζε πμθθέξ ηςκ πενζπηχζεςκ πμζυηδηα εθαζυθαδμο, έθενακ ζηδκ επζηαζνυηδηα ηα πνυκζα πνμαθήιαηα ηδξ εθαζμπνμζηαζίαξ.
Οζ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ πμο επζηνάηδζακ ηαηά ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο 2018 πςνίξ κα είκαζ αηναίεξ, ήηακ αζοκήεζζηεξ ηαζ επδνέαζακ ηδκ ηαθθζένβεζα ηδξ εθζάξ δδιζμονβχκηαξ ζδακζηέξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ εκημιμθμβζηχκ (ηονίςξ δάημξ) ηαζ ιοηδημθμβζηχκ (ηονίςξ βθμζμζπυνζμ) επενχκ ηδξ εθζάξ.
Ζ δαημηημκία υπςξ εθανιυγεηαζ ζηδ πχνα ιαξ δεκ ιπμνεί κα πνμζθένεζ απμηεθεζιαηζηή ηαζ μνεμθμβζηή ακηζιεηχπζζδ
ημο δάημο ηδξ εθζάξ. Αημθμοεεί ηδκ ίδζα δζαδζηαζία οθμπμίδζδξ ημο πνμβνάιιαημξ ημοθάπζζημκ επί ζανάκηα πνυκζα.
Βαζίγεηαζ ηονίςξ ζε ειπεζνζηέξ ηαζ οπμηεζιεκζηέξ εηηζιήζεζξ, πςνίξ κα αλζμπμζεί ηαζκμηυιεξ θφζεζξ ηαζ ηζξ δοκαηυηδηεξ πμο πανέπεζ δ βεςνβία αηνζαείαξ.
Ζ Γζμζημφζα Δπζηνμπή ημο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. / Πανανηήιαημξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ Γοηζηήξ ηενεάξ Δθθάδαξ, πνμηεζιέκμο κα δζαιμνθχζεζ ηζξ εέζεζξ
ηδξ ηαζ κα δζαηοπχζεζ πνμξ ηδκ πμθζηεία ζοβηεηνζιέκεξ πνμηάζεζξ βζα ηδ δαημηημκία: Ήνεε ζε επαθή ιε ηζξ Γζεοεφκζεζξ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ
ηαζ Θηδκζαηνζηήξ ηςκ Πενζθενεζαηχκ Δκμηήηςκ ηδξ πενζμπήξ πανέιααζήξ ηδξ, πνμέαδ ζε δδιυζζα δζααμφθεοζδ ιε ηα ιέθδ ηδξ, επζημζκχκδζε
ιε Δνεοκδηζημφξ θμνείξ ηαζ Δηπαζδεοηζηά Ηδνφιαηα.
ημ πθαίζζμ αοηυ, ηαηαεέημοιε πνμξ ηδκ πμθζηζηή δβεζία ημο Τπμονβείμο Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ (ΤΠΑΑΣ) ηαζ ζημοξ Πενζθενεζάνπεξ Πεθμπμκκήζμο, Γοηζηήξ Δθθάδαξ ηαζ Ημκίςκ Λήζςκ ηζξ αηυθμοεεξ πνμηάζεζξ:

1.

Πνμηείκμοιε, ημ Τπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ ηαζ Σνμθίιςκ ζε ζοκενβαζία ιε ηζξ Πενζθένεζεξ κα ζοκεπίζεζ ηδκ οθμπμίδζδ ημο πνμβνάιιαημξ δμθςιαηζηχκ ρεηαζιχκ δαημηημκίαξ ιε ηδ δημιοςπγία ζςνηονιζηικού κένηπος παναημθμφεδζδξ ηςκ απαζημφιεκςκ εκενβεζχκ ηαζ ιε δοκαηυηδηα πανειαάζεςκ υηακ εκημπίγμκηαζ πνμαθήιαηα.

2.

Ζ πνμιήεεζα ηςκ δναζηζηχκ μοζζχκ ηαηαπμθέιδζδξ ημο δάημο εα πνέπεζ κα βίκεηαζ απυ ημ Τπ.Α.Α.Σ.. Όιςξ μθείθεζ ζε ζοκενβαζία ιε
ημοξ ενεοκδηζημφξ θμνείξ ηδξ πχναξ, κα ιεθεηήζεζ πενεηαίνς ηζξ δναζηζηέξ μοζίεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαηαπμθέιδζδ ημο δάημο,
πνμηεζιέκμο κα αολήζεζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηά ημοξ.

3.

ηζξ πενζθένεζεξ Πεθμπμκκήζμο, Γοηζηήξ Δθθάδαξ ηαζ Ημκίςκ Λήζςκ απμοζζάγεζ δ θεζημονβία εκυξ ενεοκδηζημφ θμνέα πμο κα αζπμθείηαζ
ζοζηδιαηζηά ηαζ ιεεμδζηά ιε ηδκ παναημθμφεδζδ ηδξ θοημπνμζηαζίαξ ηδξ εθζάξ. Θεςνμφιε υηζ θυβς ηδξ μζημκμιζηήξ ζοβηονίαξ εα πνέπεζ άιεζα κα αλζμπμζδεμφκ μζ οπάνπμοζεξ δμιέξ ημο ΔΙ.Γ.Ο. «ΓΖΚΖΣΡΑ» ιε ηδ ζηεθέπςζή ημοξ ιε ενεοκδηέξ ηαζ ηδκ πνμιήεεζα ημο
ηαηάθθδθμο ελμπθζζιμφ. Ωξ Γεςηεπκζηυ Δπζιεθδηήνζμ Δθθάδαξ ειιέκμοιε ζηδκ εέζδ ιαξ βζα ηδ δδιζμονβία Ινζηιηούηος Δλαίαρ ζηη
Γςηική Δλλάδα.

4.

Απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ βζα ηδκ οθμπμίδζδ ημο πνμβνάιιαημξ δαημηημκίαξ είκαζ δ ελαζθάθζζδ ηςκ ακαβηαίςκ πζζηχζεςκ ηαζ δ έβηαζνδ
επζθμβή ακαδυπμο. Πνμηεζιέκμο κα απμθεοπεμφκ ηαεοζηενήζεζξ, πνμηείκμοιε ηδκ πναβιαημπμίδζδ ημοθάπζζημκ ηπιεηούρ ππογπάμμαηορ δαημηημκίαξ. Ακαθμνζηά ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ δζαβςκζζιμφ, εεςνμφιε υηζ αοηέξ εα πνέπεζ κα βίκμκηαζ ιε πθήνδ δζαθάκεζα ηαζ υπζ ιε ηδ
δζαδζηαζία ηςκ απεοεείαξ ακαεέζεςκ, αθθά αημθμοεχκηαξ πζζηά αοηά πμο μνίγεζ δ εεκζηή ηαζ ημζκμηζηή κμιμεεζία.

5.

Θα πνέπεζ κα επακελεηαζηεί μ ηνυπμξ είζπναλδξ ηδξ εζζθμνάξ δαημηημκίαξ. Δκαθθαηηζηά πνμηείκμοιε, δ είζπναλδ κα βίκεηαζ πανάθθδθα
ιε ηδ δήθςζδ ηδξ εκζαίαξ εκίζποζδξ, υπςξ βίκεηαζ ηαζ δ εζζθμνά πνμξ ημκ ΔΙ.Γ.Α..

6.

Γζα ηδκ επζηοπία ημο πνμβνάιιαημξ δαημηημκίαξ απαναίηδηδ πνμτπυεεζδ είκαζ δ πανμοζία ηαζ δ ζοιιεημπή ηςκ ηαηάθθδθςκ Γεςηεπκζηχκ
επζζηδιυκςκ. ηα πθαίζζα αοηά πνμηείκμοιε: Έβηαζνδ πνυζθδρδ πνμζςπζημφ ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ μθμηθήνςζήξ ηδξ κα έπμοκ πεναηςεεί
πνμ ηδξ 31δξ Καΐμο. Γζενεφκδζδ δοκαηυηδηαξ εέζπζζδξ πμζυζηςζδξ ιεηαλφ Γεςπυκςκ ηαζ Σεπκμθυβςκ Γεςπμκίαξ ζημοξ πνμζθαιαακυιεκμοξ ημιεάνπεξ δαημηημκίαξ. Αφλδζδ ηςκ εηηυξ έδναξ ζημοξ ημιεάνπεξ δαημηημκίαξ ηαζ ημ ιυκζιμ πνμζςπζηυ ηςκ Γ.Α.Ο.Θ. πμο αζπμθείηαζ ιε ηδκ εθανιμβή ημο πνμβνάιιαημξ δαημηημκίαξ. Σαπφννοεια ζειζκάνζα ακά Πενζθένεζα βζα ημ πνμζςπζηυ πμο πνμζθαιαάκεηαζ.

7.

Αθθαβή ημο ηνυπμο οπιοθέηηζηρ ηυν πεπιοσών δακοκηονίαρ. Πνμηείκμοιε, δ μνζμεέηδζδ κα βίκεηαζ ιε επζζηδιμκζηά ηνζηήνζα θαιαάκμκηαξ οπυρζκ ημ ιζηνμηθίια, ημ ακάβθοθμ ηδξ πενζμπήξ, ηζξ πνμζαμθέξ ηςκ εθαζχκςκ απυ δάημ πνμδβμφιεκςκ εηχκ, ηδκ ποηκυηδηα
ηςκ εθαζχκςκ, ηζξ ηαθθζενβδηζηέξ ενβαζίεξ, ηδκ πανμοζία άθθςκ παεμβυκςκ ηθ.π..

8.

Πνμηείκμοιε δ ηοποθέηηζη ηυν παγίδυν παναημθμφεδζδξ ηςκ αηιαίςκ ημο δάημο, κα βίκεηαζ αοζηδνά ζηζξ εέζεζξ πμο οπμδεζηκφμοκ
μζ Γεςπυκμζ ημο πνμβνάιιαημξ δαημηημκίαξ ηςκ Γ.Α.Ο.Θ., κα απμζηέθθμοκ τηθιακά δεδομένα(monitoring) χζηε κα δίκμοκ ζε πναβιαηζηυ πνυκμ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ ζοθθήρεςκ ηαζ κα θεζημονβμφκ - υπμο είκαζ δοκαηυκ - υθμ ημ πνυκμ. Πανάθθδθα εεςνμφιε ακαβηαίμ,
ηδ δδιζμονβία αάζδξ δεδμιέκςκ ηαζ πανηχκ ρδθζαηήξ απμηφπςζδξ ηςκ ζοθθήρεςκ ημο δάημο ηαζ ηςκ πενζμπχκ ρεηαζιχκ.

9.

Ζ παναημθμφεδζδ ηςκ ιδπακδιάηςκ ρεηαζιμφ κα βίκεηαζ οπμπνεςηζηά ιε ηδ πνήζδ ζοζηδιάηςκ GPS.

10.Γδιζμονβία εηηεηαιέκμο δζηηφμο εκδιένςζδξ αβνμηχκ ιέζς sms ηαζ emails χζηε κα επειααίκμοκ έβηαζνα ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο απαζηείηαζ ρεηαζιυξ ηαθφρεςξ.
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Σεύτος 4
ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΟΤ ΓΔΧΣ.Δ.Δ. ΤΠΔΓΡΑΦΔ
ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟ Φ.Γ. ΥΔΛΜΟΤΒΟΤΡΑΨΚΟΤ

Σμ Γεςηεπκζηυ Δπζιεθδηήνζμ Δθθάδαξ / Πανάνηδια Πεθμπμκκήζμο & Γοηζηήξ ηενεάξ
Δθθάδαξ οπέβναρε οιθςκδηζηυ οκενβαζίαξ ιε ημ Φμνέα Γζαπείνζζδξ Υεθιμφ –
Βμονασημφ. Κε ημ εκ θυβς οιθςκδηζηυ οκενβαζίαξ, ηαεμνίγεηαζ έκα πθαίζζμ ζοκενβαζίαξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ζοιααθθυιεκςκ θμνέςκ ζε εέιαηα ημζκμφ επζζηδιμκζημφ
εκδζαθένμκημξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ Δεκζηυ Πάνημ ηαζ ημ Γεςπάνημ Υεθιμφ – Βμονασημφ, υπςξ πανμπή επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηαζ ζοιαμοθχκ βεςηεπκζημφ πενζεπμιέκμο βζα ηδκ πνμζηαζία, δζαπείνζζδ ηαζ ακάδεζλδ ηςκ βεςηυπςκ ζηα υνζα εοεφκδξ ημο
Γεςπάνημο, ηδκ πνμζηαζία ηςκ θοζζηχκ ικδιείςκ ηαζ ηδξ θοζζηήξ ηθδνμκμιζάξ, βζα
ηδ πνήζδ μνεχκ πναηηζηχκ ζηζξ ηαθθζένβεζεξ, ηδκ ηηδκμηνμθία, ηδ δαζμπμκία αθθά
ηαζ ηα αβνμημηηδκμηνμθζηά πνμσυκηα.
Ωξ Δθνικά πάπκα παναηηδνίγμκηαζ εηηάζεζξ ιεβάθδξ μζημθμβζηήξ ή αζμθμβζηήξ ζδιαζίαξ. ηζξ πενζμπέξ αοηέξ
πνμζηαηεφεηαζ ημ θοζζηυ πενζαάθθμκ απυ ηάεε δναζηδνζυηδηα
ή επέιααζδ πμο είκαζ δοκαηυκ κα ιεηααάθθεζ ή κα αθθμζχζεζ ηδ
θοζζηή ηαηάζηαζδ, ζφκεεζδ ή ελέθζλή ημο. Θαη’ ελαίνεζδ ιπμνμφκ κα επζηνέπμκηαζ, ζφιθςκα ιε ηζξ εζδζηυηενεξ νοειίζεζξ
ημο μζηείμο ηακμκζζιμφ, δ εηηέθεζδ ενβαζζχκ, ενεοκχκ ηαζ δ
άζηδζδ αζπμθζχκ ηαζ δναζηδνζμηήηςκ, ηονίςξ παναδμζζαηχκ,
εθυζμκ δεκ ένπμκηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ημοξ ζημπμφξ πνμζηαζίαξ.
Χρ Γευπάπκα παναηηδνίγμκηαζ πενζμπέξ ιε ζαθχξ ηαεμνζζιέκα υνζα πμο έπμοκ ιζα αλζμζδιείςηδ βεςθμβζηή ηθδνμκμιζά ζε
ζοκδοαζιυ ιε ιζα ζηναηδβζηή βζα ηδ αζχζζιδ ακάπηολδ.
Ζ μζημθμβζηή αλία ηδξ Πνμζηαηεουιεκδξ Πενζμπήξ Υεθιμφ –
Βμονασημφ, υζμκ αθμνά ζημ πθςνζδζηυ ηδξ πθμφημ, είκαζ ηενάζηζα. Ζ βεςιμνθμθμβία ημο εδάθμοξ, δ δζαιυνθςζδ δζαθμνεηζηχκ μζημζοζηδιάηςκ, ημ ορμιεηνζηυ εφνμξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ εκαθθαβή ηςκ επμπχκ, έπμοκ ζοιαάθθεζ ζηδ δζαιυνθςζδ πμζηίθςκ ιζηνμεέζεςκ, ζηζξ μπμίεξ ηα είδδ έπμοκ πνμζανιμζηεί ιε εκηοπςζζαηή ελεζδίηεοζδ. Ακηίζημζπα αλζυθμβδ είκαζ ηαζ δ πακίδα ηδξ πενζμπήξ, πενζθαιαάκμκηαξ ζδιακηζηυ ανζειυ εκηυιςκ, αιθίαζςκ, ενπεηχκ, πμοθζχκ ηαζ εδθαζηζηχκ. Σα είδδ αοηά απμηεθμφκ ιένμξ ηδξ παβηυζιζαξ αζμθμβζηήξ ηθδνμκμιζάξ
ηαζ έπμοιε δεζηή οπμπνέςζδ κα ηα δζαθοθάλμοιε.
Σμ Γεςηεπκζηυ Δπζιεθδηήνζμ Δθθάδαξ / Πανάνηδια Πεθμπμκκήζμο & Γοηζηήξ ηενεάξ Δθθάδαξ οπδνεηχκηαξ ημ
εεζιζηυ ημο νυθμ, εα ζοιαάθθεζ ζηδκ πανμπή ηεπκμβκςζίαξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ζε εέιαηα βεςηεπκζημφ
πενζεπμιέκμο ηδξ Πνμζηαηεουιεκδξ Πενζμπήξ Υεθιμφ – Βμονασημφ, ζημ πθαίζζμ έκηαλδξ ηδξ πενζμπήξ ζημ Δονςπασηυ ηαζ Παβηυζιζμ Γίηηομ Γεςπάνηςκ οπυ ηδκ αζβίδα ηδξ UNESCO.
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ΗΜΔΡΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟΝ «ΠΡΑΙΝΟ ΥΡΤΟ» ΑΠΟ ΣΟ ΤΛΛΟΓΟ
ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΔΛ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ ΗΛΔΙΑ

ηδκ ηαηάιεζηδ απυ ηυζιμ αίεμοζα ημο Γζμζηδηδνίμο ηδξ Π.Δ. Ζθείαξ ζημκ
Πφνβμ πναβιαημπμζήεδηε διενίδα ημο οθθυβμο Γεςπυκςκ Δθεφεενςκ Δπαββεθιαηζχκ Ζθείαξ. Θαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διενίδαξ ακαθφεδηακ απυ ημοξ
εζζδβδηέξ υθεξ μζ πανάιεηνμζ βφνς απυ ηδκ παναβςβή ημο εθαζμθάδμο, ηα
πνμαθήιαηα ηδξ πεναζιέκδξ πνμκζάξ ιε ηζξ αζεέκεζεξ, αθθά ηαζ ηα θάεδ πμο
βίκμκηαζ ζηδκ πνμχεδζδ ημο πνμσυκημξ ζημ ελςηενζηυ.
Δζζδβδηέξ ήηακ :
1. Γημήηπηρ Σζιηζιγιάννηρ, Ακαπθδνςηήξ Θαεδβδηήξ Φοημθμβίαξ ημο Γεςπμκζημφ
Πακεπζζηδιίμο
Αεδκχκ,
μ
μπμίμξ ακάπηολε
ημ
εέια
«Αναδσόμενες και νέες αζθένειες ηης ελιάς Γλοιοζπόριο, Κερκόζπορα και Αληεναρίωζη- αιηιολογία, επιδημιολογία και ολοκληρωμένη
ανηιμεηώπιζη».
2. Γιονύζιορ Πεπδίκηρ, Κυνζηανηίνορ Πονηικάκορ και Θεόδυπορ Σζιλιγκιπίδηρ, Πακεπζζηδιζαημί Θαεδβδηέξ ιε εέια «Η μέθοδος ηων δολωμαηικών ψεκαζμών για ηο δάκο ηης ελιάς και ένα ολοκληρωμένο ζύζηημα γεωργίας ακριβείας για ηην εθαρμογή ηοσς».
3. Πέηπορ Σαπανηίληρ, Θαεδβδηήξ ηαζ Πνυεδνμξ Δπζζηήιδξ Σνμθίιςκ ηαζ
Γζαηνμθήξ ημο ακενχπμο απυ ημ Γεςπμκζηυ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Αεήκαξ ιε
εέια «Ποιόηηηα, ηςποποίηζη, ζςζκεςαζία και αςθενηικόηηηα ηος ελαιολάδος»
4. Γεώπγιορ
Οικονόμος, Γεκζηυξ
Γζεοεοκηήξ
ΔΒΗΣΔΙ
«Προζδιοριζηικοί παράγονηες εμπορίας ελαιολάδοσ».

ιε

εέια

Ο πνυεδνμξ ημο οθθυβμο Γεςπυκςκ Δθεοεένςκ Δπαββεθιαηζχκ Ζθείαξ,
Ακαζη. Σζάηςκαξ, ηυκζζε υηζ μ φθθμβμξ Γεςπυκςκ Δθεοεένςκ Δπαββεθιαηζχκ Λ. Ζθείαξ, δζμνβάκςζε ηδκ διενίδα βζα ημ εθαζυθαδμ, δζυηζ απμηεθεί ααζζηυ πνμσυκ ηδξ Ζθείαξ, πμο απαζηεί πνμζηαζία απυ ηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ ηαζ
ηαζκμηυιεξ ιεευδμοξ πνμχεδζδξ ηαζ ειπμνίαξ. «Πέξπζη είρακε κηα πνιύ δύζθνιε ρξνληά, επειπηζηνύκε όηη ε θεηηλή ειαηνθνκηθή ρξνληά ηνπ 2019 ζα
είλαη θαιύηεξε γηα λα έρνπκε έλα πνηνηηθό πξνϊόλ. Μέζα από ηε γλώζε πνπ
παίξλνπλ νη παξαγωγνί κπνξνύλ λα θηηάμνπλ έλα αλώηεξν θαη πνηνηηθό πξνϊόλ, γη’ απηό θαη θαιέζακε εμαίξεηνπο νκηιεηέο γηα λα ελεκεξώζνπλ ηνπο παξαγωγνύο καο. Τν 2018 δήζακε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη κέζεο ζεξκνθξαζίεο θαη απηό επλόεζε θαη ηνλ δάθν θαη ην γιηνζπόξην ζε κεγάιε κνξθή.
Αλ έγθαηξα κπνξέζνπκε λα πξνζηαηεύζνπκε ηνλ ειαηόθαξπν θαη βνεζήζνπλ
βεβαίωο θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, επειπηζηνύκε όηη ζα έρνπκε θέηνο πνηνηηθό
πξνϊόλ», ηυκζζε μ η. Σζάηςκαξ ηαζ πνυζεεζε πςξ δ ζοκενβαζία είκαζ απαναίηδηδ βζα ηδκ ακηαβςκζζηζηυηδηα ημο εθθδκζημφ εθαζμθάδμο. «Όζνλ αθνξά ην
πώο ζα κπνξέζνπκε απηό ην πξνϊόλ λα ην πξνωζήζνπκε, εγώ ζα έιεγα θάληε
νκάδεο, ζπλεξγαζηείηε κεηαμύ ζαο. Έλαο παξαγωγόο πνπ έρεη 5 ηόλνπο ιάδη
δελ κπνξεί λα πάεη πνπζελά, ελώ 10 παξαγωγνί πνπ έρνπλ 50 ηόλνπο ιάδη,
έρνπλ θάπνηα πξννπηηθή», ηυκζζε.
Ο πνυεδνμξ ημο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Πεθμπμκκήζμο, Αεακάζζμξ Πεηνυπμοθμξ, ακαθένεδηε ζηα πνμαθήιαηα πμο μδήβδζακ ζε δφμ πεκζπνέξ ζμδεζέξ ημ 2016 ηαζ ημ
2018, επζζδιαίκμκηαξ υηζ έπμοκ ηαηαηεεεί πνμηάζεζξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ
ηςκ πνμαθδιάηςκ.

Σεύτος 4
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Σεύτος 4
ΜΔ ΜΔΓΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΗΚΔ Η ΗΜΔΡΙΓΑ
ΣΗ Π.Δ.. ΣΟ ΑΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΛΑΙΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΣΗ
ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΟΤ
ΓΔΧΣ.Δ.Δ.
Κε ιεβάθδ επζηοπία πναβιαημπμζήεδηε απυ ηδκ Πακαζβζάθεζμ Έκςζδ οκεηαζνζζιχκ (Π.Δ..) ηαζ οπυ ηδκ αζβίδα
ημο Γεςηεπκζημφ Δπζιεθδηδνίμο Δθθάδαξ / Πανάνηδια Πεθμπμκκήζμο ηαζ Γοηζηήξ ηενεάξ Δθθάδαξ, διενίδα ιε
εέια «Πποβλήμαηα και Πποοπηικέρ ανάπηςξηρ ηηρ Δλαιοκαλλιέπγειαρ ζηην Ασαΐα». Ζ διενίδα πναβιαημπμζήεδηε ηδ Γεοηένα 21/01/2019 ζηδκ αίεμοζα εηδδθχζεςκ ηδξ Π.Δ.. ζημ Αίβζμ ιε ηδκ πανμοζία πενζζζυηενςκ
απυ 250 αβνυηεξ. ηδκ εηδήθςζδ απεφεοκακ παζνεηζζιυ, μ πνυεδνμξ ηδξ Π.Δ.. η. Αθανάζιορ υηηπόποςλορ ηαζ μ Γζεοεοκηήξ ηδξ Π.Δ.. η. Μιληιάδηρ ηαςπόποςλορ.
Οιζθίεξ - πανμοζζάζεζξ πναβιαημπμίδζακ:
Ο Πνυεδνμξ ημο Γεςηεπκζημφ Δπζιεθδηδνίμο Δθθάδαξ / Πανάνηδια
Πεθμπμκκήζμο ηαζ Γοηζηήξ ηενεάξ Δθθάδαξ η. Αεακάζζμξ Πεηνυπμοθμξ – Γεςπυκμξ, ιε εέια: «Οι πποηάζειρ ηος ΓΔΧΣ.Δ.Δ. για ηη
βεληίυζη ηηρ ελαιοπαπαγυγήρ». Ζ οπεφεοκδ δζαζθάθζζδξ πμζυηδηαξ ηδξ Π.Δ.. ηα. Δθεοεενία Θαηεπάηδ - Γν. Υδιζηυξ, ιε εέια: «Δλαιόλαδο: Ποιόηηηα και Πποοπηικέρ».
Ο Βμοθεοηήξ Απαΐαξ ηδξ ΛΓ, η. Ακδνέαξ Θαηζακζχηδξ, Γεςπυκμξ ιε
εέια: «Σο μέλλον ηηρ ελαιοπαπαγυγήρ ζε ζσέζη με ηην κλιμαηική αλλαγή».
Ζ Γζμζημφζα Δπζηνμπή ημο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. / Πανάνηδια Πεθμπμκκήζμο &
Γοηζηήξ ηενεάξ Δθθάδαξ εεςνεί υηζ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ κα εκδιενχκεζ ημοξ αβνυηεξ βζα ηα πνμαθήιαηα ηςκ ηαθθζενβεζχκ ημοξ
ηαζ κα πνμηείκεζ θφζεζξ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζή ημοξ. ημ πθαίζζμ αοηυ,
εα ζοκεπίζεζ κα ηαηαεέηεζ πνμηάζεζξ ηαζ εα είκαζ ανςβυξ ζε ηάεε
πνςημαμοθία πμο ακαθαιαάκμοκ μζ οβζείξ Αβνμηζηέξ οκεηαζνζζηζηέξ Δπζπεζνήζεζξ, υπςξ δ Πακαζβζάθεζμξ Έκςζδ.

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ & ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΟΤ ΓΔΧΣ.Δ.Δ. ΠΡΟΥΧΡΟΤΝ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΔΛΑΙΟΠΑΡΑΓΧΓΗ
ΣΗ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ
Οζ δοκαηυηδηεξ ζοκενβαζίαξ ηδξ Πενζθένεζαξ Γοηζηήξ Δθθάδαξ ιε ημ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ιε ζηυπμ ηδκ πνμζηαζία
ηδξ εθαζμπαναβςβήξ ελεηάζηδηακ ζηζξ 25 Ηακμοανίμο 2019 ηαηά ηδ δζάνηεζα ζοκάκηδζδξ ενβαζίαξ πμο είπε μ Πενζθενεζάνπδξ Γοηζηήξ Δθθάδαξ Απυζημθμξ Θαηζζθάναξ ιε ακηζπνμζςπεία ημο Πανανηήιαημξ Πεθμπμκκήζμο ηαζ Γοηζηήξ ηενεάξ
Δθθάδμξ ημο ΓΔΩΣ.Δ.Δ..
Ο Πνυεδνμξ ημο πενζθενεζαημφ πανανηήιαημξ ημο ΓΔΩΣ.Δ.Δ.
Θακάζδξ Πεηνυπμοθμξ εκδιένςζε ημκ Πενζθενεζάνπδ βζα ημ
πθαίζζμ ηςκ δέηα πνμηάζεςκ πμο έπεζ ηαηαεέζεζ μ θμνέαξ, ςξ
εεζιμεεηδιέκμξ ζφιαμοθμξ ηδξ πμθζηείαξ, ηυζμ πνμξ ημ οπμονβείμ Αβνμηζηήξ Ακάπηολδξ, υζμ ηαζ πνμξ ηζξ Πενζθένεζεξ. Πνυηεζηαζ βζα πνμηεζκυιεκα ιέηνα ηαζ δνάζεζξ ηα μπμία αθμνμφκ ηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ ηδ ζηήνζλδ ηδξ εθαζμηαθθζένβεζαξ ζηδ Γοηζηή Δθθάδα, ζδζαίηενα ιεηά ηα πνμαθήιαηα πμο δζαπζζηχεδηακ ηαηά ηδκ ηαθθζενβδηζηή πενίμδμ ημο
2018. Οζ δφμ πθεονέξ ζοιθχκδζακ κα πνμπςνήζμοκ ζηδκ οπμβναθή Πνμβναιιαηζηήξ φιααζδξ ιέζς ηδξ μπμίαξ
ημ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Πεθμπμκκήζμο ηαζ Γοηζηήξ ηενεάξ Δθθάδμξ εα ζοκενβάγεηαζ ιε ηζξ οπδνεζίεξ ηδξ Πενζθένεζαξ Γοηζηήξ Δθθάδαξ, πανέπμκηαξ ηζξ επζζηδιμκζηέξ ημο βκχζεζξ ηαζ ηδ ζοιαμοθεοηζηή ζηήνζλδ υπμο απαζηείηαζ ιε ζηυπμ
ηδκ πνμζηαζία ηδξ εθαζμπαναβςβήξ ηαζ ηδκ μνεμθμβζηή ακηζιεηχπζζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ πμο ηοπυκ πνμηφπημοκ.
ηδ ζοκάκηδζδ πανεονέεδηακ εη ιένμοξ ημο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. μ Γεκζηυξ Γναιιαηέαξ πονίδςκ πονυπμοθμξ, μ Ονβακςηζηυξ Γναιιαηέαξ Λζηυθαμξ Λζθυναξ ηαζ ημ ιέθμξ ηδξ Γζμζημφζαξ Δπζηνμπήξ Ακαζηάζζμξ Σζάηςκαξ.
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ΠΡΟΦΤΓΗ ΣΟΤ ΓΔΧΣ.Δ.Δ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ
ΚΑΣΑ ΣΟΤ Π.Γ. 99/2018 «ΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΣΟΤ
ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΓΙΑ ΚΑΘΔ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ» (ΦΔΚ 187/Α’)
ημ πθαίζζμ ηδξ πνμάζπζζδξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ηαζ επαββεθιαηζηχκ δζηαζςιάηςκ ηςκ ιεθχκ ημο, ημ Γεςηεπκζηυ Δπζιεθδηήνζμ Δθθάδμξ, υπςξ είπε πνμακαββείθεζ, ηαηέεεζε ζηζξ 3-1-2019, εκχπζμκ ημο οιαμοθίμο ηδξ Δπζηναηείαξ,
Αίηδζδ Αηφνςζδξ ημο Π.Γ. 99/2018 «Ρύζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ κεραληθνύ κε θαζνξηζκό ηωλ επαγγεικαηηθώλ δηθαηωκάηωλ γηα θάζε εηδηθόηεηα» (ΦΔΘ 187/Α’).

Γεωηετνικό Επιμεληηήριο
Ελλάδας / Παράρηημα
Πελοποννήζοσ & Δσηικής
ηερεάς Ελλάδας

ηδκ εκ θυβς πνμζθοβή ημο, ημ ΓΔΩΣ.Δ.Δ., πένα απυ ηα γδηήιαηα ακηζζοκηαβιαηζηυηδηαξ ηαζ οπένααζδξ κμιμεεηζηήξ ελμοζζμδυηδζδξ, ηαηαδεζηκφεζ
ειπενζζηαηςιέκα ηαζ ιε πθήνδ ηεηιδνίςζδ πςξ ημ επίιαπμ Πνμεδνζηυ Γζάηαβια απμκέιεζ ζε μνζζιέκεξ εζδζηυηδηεξ Γζπθςιαημφπςκ Κδπακζηχκ, επαββεθιαηζηά δζηαζχιαηα βζα δναζηδνζυηδηεξ πμο έπμοκ ελαζνεηζηά ιζηνή ή ηαζ
ηαιία ζπέζδ ιε ηζξ εεςνδηζηέξ ηαζ πναηηζηέξ βκχζεζξ ηζξ μπμίεξ απμηημφκ
απυ ηζξ ζπμοδέξ ημοξ, βεβμκυξ πμο εκέπεζ ηζκδφκμοξ ηυζμ βζα ημ πενζαάθθμκ,
υζμ ηαζ βζα ηδκ αζθάθεζα ηαζ ηδκ οβεία ηςκ πμθζηχκ. Θα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί
υηζ, ζημ πθαίζζμ ηδξ ηαηά ημ δοκαηυκ πθδνέζηενδξ ηεηιδνίςζδξ ηςκ εέζεςκ
ημο Δπζιεθδηδνίμο, γδηήεδηακ επακεζθδιιέκα απυ ηα ανιυδζα Τπμονβεία ηα
πμνίζιαηα ηςκ Οιάδςκ Δνβαζίαξ πμο απμηέθεζακ ηδ αάζδ βζα ηδκ έηδμζδ
ημο Π.Γ. 99/2018, ηα μπμία εκημφημζξ πμνδβήεδηακ ηονζμθεηηζηά ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή ηαζ ιυκμ ιεηά απυ ζπεηζηή εζζαββεθζηή εκημθή. Δπζζδιαίκμκηαξ
υηζ δ επζζηδιμκζηή ηεηιδνίςζδ ηδξ εκ θυβς Αίηδζδξ Αηφνςζδξ πνμέηορε
ιεηά απυ ζηεκή ηαζ επμζημδμιδηζηή ζοκενβαζία ημο Δπζιεθδηδνίμο ιε υθμοξ
ημοξ ειπθεηυιεκμοξ βεςηεπκζημφξ θμνείξ (επαββεθιαηζημί ζφθθμβμζ, επζζηδιμκζηέξ εκχζεζξ, Πακεπζζηδιζαηά Σιήιαηα η.α.), ημ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ημκίγεζ πςξ εα
ζοκεπίζεζ ηζξ πνμζπάεεζέξ ημο πνμξ ηάεε ηαηεφεοκζδ ηαζ εα ελακηθήζεζ ηάεε
πνυζθμνμ ιέζμ ιέπνζ ηδκ πθήνδ απαθμζθή ηςκ επίιαπςκ δζαηάλεςκ ημο Π.Γ.
99/2018, ιε ηζξ μπμίεξ επζπεζνείηαζ, πένα απυ ηάεε έκκμζα επζζηδιμκζηήξ δεμκημθμβίαξ, δ οθανπαβή επαββεθιαηζηχκ ακηζηεζιέκςκ ηςκ βεςηεπκζηχκ.

ΔΠΙΚΔΦΗ Δ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΣΟΤ Ν. ΗΛΔΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΔ Η Γ.Δ. ΣΟΤ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΣΟΤ ΓΔΧΣ.Δ.Δ.
Κε αθμνιή ηδ ζοκεδνίαζδ ηδξ Γζμζημφζαξ Δπζηνμπήξ ημο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Πεθμπμκκήζμο & Γοηζηήξ ηενεάξ Δθθάδαξ ζημκ Πφνβμ, πναβιαημπμζήεδηακ ζοκακηήζεζξ ζημ Γαζανπείμ Πφνβμο ηαζ ζηδ Γζεφεοκζδ Αβνμηζηήξ Οζημκμιίαξ
& Θηδκζαηνζηήξ Π.Δ. Ζθείαξ.
Θαηά ηδ ζοκάκηδζδ ζημ Γαζανπείμ Πφνβμο, πανμοζία ημο Γαζάνπδ η. Ιάηηα
Π. ηαζ ηςκ δαζμθυβςκ ηδξ οπδνεζίαξ, ζογδηήεδηε δ πμνεία οθμπμίδζδξ ημο
ένβμο ημο δαζζημφ ηηδιαημθμβίμο, εκυξ ένβμο ζδζαίηενα ζδιακηζημφ βζα ηδ
πχνα ιαξ πμο ηαθμφκηαζ κα οθμπμζήζμοκ μζ δαζζηέξ οπδνεζίεξ ιε εθάπζζημ
επζζηδιμκζηυ πνμζςπζηυ. Δπίζδξ ζογδηήεδηακ ηα βναθεζμηναηζηά ειπυδζα
πμο ακηζιεηςπίγμοκ μζ δαζμθυβμζ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία επίθοζδξ εειάηςκ
ελαβμνάξ δαζζηχκ εηηάζεςκ, ημοξ πενζμνζζιμφξ πμο εέηεζ ζημ ζπεδζαζιυ
ηδξ δαζζηήξ πμθζηζηήξ δ μνζμεέηδζδ ηςκ μζηζζιχκ ζε αηηίκα 800 ιέηνςκ απυ
ημ ηέκηνμ ημοξ, δ εκηοπςζζαηή αφλδζδ ηςκ πθδεοζιχκ αβνζμβμφνμοκςκ
ηαζ ηζαηαθζχκ ζηδκ Πεθμπυκκδζμ, μζ δαζζηέξ πονηαβζέξ ηαζ δ επυπηεοζδ
ηςκ μζημθμβζηά εοαίζεδηςκ πενζμπχκ.
ηδ ζοκέπεζα δ Γζμζημφζα Δπζηνμπή επζζηέθηδηε ηδ Γ.Α.Ο.Θ. Π.Δ. Ζθείαξ
υπμο πανμοζία ηδξ πνμσζηαιέκδξ ηαξ. πονμπμφθμο ηαζ βεςηεπκζηχκ οπαθθήθςκ, ζογδηήεδηακ εέιαηα πμο αθμνμφκ ζηδκ πνμζηαζία ηδξ εθζάξ, ηδκ
ακηζιεηχπζζδ ηςκ παεμβυκςκ ζηζξ ηαθθζένβεζεξ ηςκ εζπενζδμεζδχκ, ηςκ
ηδπεοηζηχκ ηαζ αιπεθμεζδχκ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ ηηδκμηνμθίαξ.

ΓΕΡΟΚΩΣΟΠΟΤΛΟΤ
24, ΠΑΣΡΑ 26221,
ΣΗΛ.: 2610 222377,
2610 621346
ΦΑΞ: 2610 222377,
http://geoteepel.gr ,
info@geoteepel.gr;
geotepel@otenet.gr

