
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
Εικοστής πρώτης (21ης) Συνεδρίασης Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε., έτους 2008 

Θεσσαλονίκη, 29-10-2008 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Θ. Μαρκόπουλος (Πρόεδρος), Γ. Τζανιδάκης (Α’ Αντιπρόεδρος), Β. Ηλιάδης (Β’ 

Αντιπρόεδρος), Χ. Ρούντος (Γεν. Γραμματέας), Ε. Σπυρίδης (Ταμίας), Σ. Γιωτά-
κης (Οργανωτικός Γραμματέας), Σ. Διαμαντόπουλος (Μέλος), Δ. Λώλης (Μέ-
λος), Χ. Μέγκλας (Μέλος), Θ. Τενεκεντζής (Μέλος). 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Α. Εξαδάκτυλος (Μέλος), Σ. Μάμαλης (Μέλος), Γ. Μπαθρέλλος (Μέλος), Κ. Μπέ-
σης (Μέλος) και Α. Τραχήλη (Μέλος). 

 
 

Θέμα 1ο: Εγγραφές νέων μελών και έγκριση χορήγησης Αδειών Άσκησης Επαγ-
γέλματος και Δελτίων Ταυτότητας 

Εγκρίνεται η εγγραφή στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και η χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος 
και Δελτίου Ταυτότητας σε ογδόντα ένα (81) γεωτεχνικούς που υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις 
μέχρι τις 29-10-2008 και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 1474/84, ύστερα 
από τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών τους από την αρμόδια Επιτροπή και τη 
σχετική εισήγηση του κ. Σ. Αθανασιά στο Δ.Σ. (εγγράφονται: 50 Γεωπόνοι, 7 Δασολόγοι, 15 
Κτηνίατροι και 9 Γεωλόγοι). 

Απορρίπτονται οι αιτήσεις των κ.κ. Αναστασίου Γεωργίου του Κων/νου για την εγγραφή 
του στον κλάδο των Γεωπόνων του Επιμελητηρίου, διότι δεν πληροί τις σχετικές προϋποθέ-
σεις του νόμου (είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωπονίας & Ζωικής Παραγωγής του ΑΤΕΙ 
Λάρισας) και Θεοδωροπούλου Διονυσίας του Βασιλείου για την εγγραφή της στο κλάδο των 
Ιχθυολόγων του Επιμελητηρίου, διότι δεν πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις του νόμου (είναι 
απόφοιτος του Τμήματος Ιχθυοκομίας & Αλιείας του ΑΤΕΙ Μεσολογγίου). 

Επίσης, αποφασίζεται η χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος και Δελτίου Ταυτό-
τητας σε πέντε (5) γεωτεχνικούς (4 Γεωπόνους και 1 Δασολόγο) που κατέθεσαν εκπρόθεσμα 
τη σχετική αίτηση, ενώ εγκρίνεται η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Συντακτών Σχεδίων Βελτί-
ωσης και Σχεδίων Δράσης Νέων Αγροτών που τηρεί το Επιμελητήριο τριών (3) γεωτεχνικών 
(2 Γεωπόνων και 1 Δασολόγου) που πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η σχετική 
ΚΥΑ και το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

Τέλος, εγκρίνεται η ανανέωση των Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος που η ισχύς τους 
έληξε στις 28-2-2007, σε τριάντα πέντε (35) γεωτεχνικούς που υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις 
μέχρι και τις 29-10-2008 και πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 1474/84 και 
του Π.Δ. 344/2000 (ανανεώνονται οι Άδειες Άσκησης Επαγγέλματος 23 Γεωπόνων, 3 Δασο-
λόγων, 3 Κτηνιάτρων, 5 Γεωλόγων και 1 Ιχθυολόγου). Επίσης, εγκρίνεται η ανανέωση των 
Αδειών Άσκησης Επαγγέλματος που η ισχύς τους έληξε στις 29-2-2008, σε εννέα (9) γεωτε-
χνικούς που υπέβαλαν την σχετική αίτηση μέχρι και τις 29-10-2008 και πληρούν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις του Ν. 1474/84 και του Π.Δ. 344/2000 (ανανεώνονται οι Άδειες Άσκη-
σης Επαγγέλματος 6 Γεωπόνων, 1 Δασολόγου, 1 Κτηνιάτρου και 1 Ιχθυολόγου). 

[ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ / ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]
 

Θέμα 2ο: Οικονομικές δαπάνες 
Εγκρίνονται ομόφωνα οι οικονομικές δαπάνες που αφορούν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όπως αυ-

τές καταγράφονται στην κατάσταση δαπανών που ακολουθεί. 
 

Θέμα 3ο: Διατύπωση άποψης επί των εξελίξεων στο ΟΣΔΕ 
Αποφασίζεται ομόφωνα το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 
1. Να εκφράσει την ανησυχία του σχετικά με την αποτελεσματικότητα του διαγωνισμού 

απέναντι τόσο στις σοβαρές ατέλειες του ΟΣΔΕ με τις επαπειλούμενες κυρώσεις 
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κατά της χώρας, όσο και στην απάλειψη της αντικανονικής και συνεχιζόμενης οικο-
νομικής επιβάρυνσης των μη κατά κύριο επάγγελμα γεωργών. 

2. Να επιμείνει στην επαναφορά της ανοιχτής διαδικασίας συμπλήρωσης και υποβο-
λής ΑΕΕ, μέσω πιστοποίησης κατάλληλων φορέων υποδοχής και στη βελτίωση και 
εφαρμογή της ΥΑ υπ’ αριθ. 264753/2003. 

3. Ανεξάρτητα από την έκβαση του εν λόγω διαγωνισμού, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να υπογραμ-
μίσει την ανάγκη διακριτής συμμετοχής και απασχόλησης γεωτεχνικών στα διάφορα 
επίπεδα των υπηρεσιών συγκέντρωσης, εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων 
των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης. 

4. Το κείμενο της εισήγησης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και περίλη-
ψή του να δημοσιευθεί στο περιοδικό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. «Γεωτεχνική Ενημέρωση». 

Αποφασίζεται τα μέλη της Επιτροπής ΟΣΔΕ αφού επεξεργαστούν το κείμενο της εισή-
γησης να ετοιμάσουν ένα δελτίο τύπου το οποίο θα κοινοποιηθεί σ’ όλους τους εμπλεκόμε-
νους και, σε συνεργασία με τους κ.κ. Σ. Γιωτάκη και Δ. Λώλη, να διαμορφώσουν κείμενο επι-
στολής προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Πολι-
τικά Κόμματα με τις απόψεις – θέσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

Στη συνέχεια να κοινοποιηθούν οι απόψεις – θέσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη CEDIA ενημε-
ρώνοντας παράλληλα τον εκπρόσωπό μας εκεί. Η Επιτροπή να συνεχίσει να λειτουργεί προ-
κειμένου να καταγράψει τις διαδικασίες και το κόστος της πρότασης του Επιμελητηρίου και το 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να προασπίσει τα θεσμικά δικαιώματα των γεωτεχνικών με διοικητική ή δικαστική 
διαδικασία. 

Επίσης αποφασίζεται να δρομολογηθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για 
το θέμα του ΟΣΔΕ. 

 
Θέμα 4ο: Προώθηση συμμετοχής στις εκδηλώσεις που πρότεινε ο Ευρωβουλευ-

τής κ. Ι. Γκλαβάκης 
Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κίνηση στο Βουκουρέστι του Προέδρου κ. Θ. Μαρκό-

πουλου και του Μέλους του Δ.Σ. κ. Σ. Διαμαντόπουλου, στις 6 & 7 Νοεμβρίου 2008, για τη 
συμμετοχή τους στην εκδήλωση που διοργανώνεται εκεί από τον κ. Ι. Γκλαβάκη και ανατίθε-
ται στο μέλος του Δ.Σ κ. Σ. Διαμαντόπουλο πραγματοποίηση εισήγησης για το περιβάλλον, 
τις προστατευόμενες περιοχές και την ελληνική εμπειρία για δράσεις που αφορούν την δια-
χείριση ή την αποκατάσταση των περιοχών αυτών. Επίσης, προεγκρίνεται δαπάνη ύψους 
2.000 € περίπου, για την κάλυψη του κόστους των παραπάνω μετακινήσεων. 

 
Θέμα 5ο: Εξελίξεις των θεμάτων που αφορούν την αδειοδότηση και χρήση γεωρ-

γικών φαρμάκων 
Επί του θέματος αποφασίζονται τα εξής: 
(α) Εξουσιοδοτείται ο κ. Χ. Ρούντος, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ., να συντάξει επιστο-

λή με την οποία θα ζητά τις θέσεις – προτάσεις επί του θέματος από ΠΑΣΕΓΕΣ, 
ΣΥΔΑΣΕ, ΓΕΣΑΣΕ, ΕΣΥΦ, ΕΕΠΕΣ, ΠΟΣΓ, ΠΟΣΕΓ, ΠΟΓΕΔΥ, Ομοσπονδία Γεω-
πόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, Σωμ. Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Β. 
Ελλάδας, από τον Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Ελευθεροχωρινό και τον Καθηγητή του 
Γ.Π.Α. κ. Ζιώγα, εντός χρονικού διαστήματος 25 έως 30 ημερών. 

(β) Να αποσταλεί σχετική με το θέμα επιστολή στον Υπουργό Γεωργίας & Αλιείας της 
Γαλλίας, ως Προεδρεύοντα του Συμβουλίου των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε., μέ-
σω της Γαλλικής Πρεσβείας στην Αθήνα. 

(γ) Να αποσταλεί σχετική επιστολή στους έλληνες ευρωβουλευτές, ενόψει της συζήτη-
σης του θέματος στο Ευρωκοινοβούλιο. Στη σύνταξη της εν λόγω επιστολής θα ζη-
τηθεί και η συμβολή της κας Φ. Υδραίου, Γενικής Διευθύντριας του Ε.ΣΥ.Φ.. 
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Θέμα 6ο: Παρέμβαση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του ορίου της 24μηνης απασχόλησης των 
συμβασιούχων γεωτεχνικών στον ίδιο φορέα 

Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει παρέμβαση: 
1. Στο ΥΠ.Α.Α.Τ. για άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων. 
2. Στο Υπουργείο Εσωτερικών για την άμεση έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου που θα 

διευκρινίζει την έννοια των διαδοχικών συμβάσεων και θα καθορίζει ότι: 
• Το ανώτατο χρονικό όριο των 24 μηνών είναι δεσμευτικό, μόνο όταν οι συμβά-

σεις συνάπτονται με τον ίδιο φορέα και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί με-
ταξύ τους είναι μικρότερο των 3 μηνών. 

• Όταν μεταξύ των συμβάσεων με τον ίδιο φορέα, παρεμβάλλεται σύμβαση με 
άλλο φορέα, οι συμβάσεις δε θα πρέπει να θεωρούνται διαδοχικά καταρτιζόμε-
νες και θα πρέπει να ανανεώνεται το χρονικό όριο των 24 μηνών. 

 
Θέμα 7ο: Διαμόρφωση θέσεων ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου 

για τον Τουρισμό 
Εγκρίνεται ομόφωνα η σύσταση Ομάδας Εργασίας αποτελούμενη από τους κ.κ. Όλγα 

Ιακωβίδου, Νικόλαο Ζούρο, Νικόλαο Χλύκα και Γεώργιο Μπαθρέλλο, με συντονίστρια την κα 
Ιακωβίδου, η οποία ως το τέλος Νοεμβρίου θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο εισήγηση-πρόταση επί του θέματος, ώστε στη συνέχεια θα γίνουν οι δέουσες ενέργει-
ες από το Επιμελητήριο. 
 

Θέμα 8ο: Διατύπωση άποψης του Επιμελητηρίου επί του ενδεχομένου μεταφο-
ράς των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Θ., ενόψει και της σχετικής σύσκεψης 
με το Δήμο Θεσσαλονίκης 

Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση του κ. Διαμαντόπουλου επί του θέματος και αποφασί-
ζεται: 

(α) Να προταθούν νέοι χώροι εγκατάστασης αξιολογημένοι κατά σειρά κατάταξης με 
βάση ενιαία κριτήρια αξιολόγησης από Ειδική Επιστημονική Ομάδα της Πόλης στην 
οποία να εκπροσωπούνται οι επιστημονικοί και τεχνικοί φορείς της πόλης, υπό την 
αιγίδα φορέα που έχει αρμοδιότητα σε τέτοια θέματα [π.χ. ΟΡΘΕ]. 

(β) Η ίδια ομάδα να καταθέσει και πρόταση ανάπλασης για τον υφιστάμενο χώρο της 
ΔΕΘ. 

(γ) Τα θέματα του νέου χώρου και της ανάπλασης του παλαιού αφενός να τρέχουν πα-
ράλληλα αφετέρου να οριστικοποιηθούν ταυτόχρονα. 

(δ) Στη συνέχεια να προκριθεί δημόσια διαβούλευση για την οριστικοποίηση της νέας 
θέσης. 

Η προτεινόμενη ομάδα μπορεί μέσα σε 2-3 μήνες το πολύ να καταθέσει τις προτάσεις 
για τα θέματα (α) και (β) προκειμένου να τεθούν υπόψη των φορέων της πόλης. 

Τέλος το ΓΕΩΤΕΕ, ως επίσημος σύμβουλος της Πολιτείας, προτίθεται να συμβάλλει, 
μέσω των εξειδικευμένων επιστημόνων που διαθέτει και της πολύχρονης εμπειρίας του, στην 
εξεύρεση της βέλτιστης λύσης, συμμετέχοντας στην εν λόγω προτεινόμενη Ειδική Ομάδα. 

Αποφασίζεται επίσης να σταλεί επιστολή προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Τοπική 
Ένωση δήμων και Κοινοτήτων, τους Οικονομικούς φορείς της πόλης, τα Επιμελητήρια, τον 
Πρόεδρο της HELEXPO και τον Πρόεδρο της ΔΕΘ, με τη θέση – πρόταση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί 
του θέματος.  

Ακόμη αποφασίζεται να απαντηθεί το υπ’ αριθ. 105/16-10-2008 σχετικό με το θέμα έγ-
γραφο του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Επιμελητηρίου. 
 

Θέμα 9ο: Σύσταση Επιτροπής για τις Δασικές Πυρκαγιές 
Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση των κ.κ. Σ. Διαμαντόπουλου και Γ. Τζανιδάκη και α-

ποφασίζεται η σύσταση μόνιμης Επιτροπής για τις Δασικές Πυρκαγιές στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με συ-
ντονιστή της τον κ. Αντώνη Ματζαβέλλα. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., οι Δασολόγοι μέλη του Δ.Σ. και ο 
προτεινόμενος συντονιστής της Επιτροπής θα διερευνήσουν την δυνατότητα συμμετοχής σε 
αυτή εκπροσώπων από τους κάτωθι φορείς: 

1. Υπ. Εσωτερικών 
   - Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 
   - Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης (Πυροσβεστικό Σώμα) 
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
   - Γραφείο Υφυπουργού 
   - Γεν. Δ/νση Δασών & Φ.Π. 
3. ΥΠΕΧΩΔΕ -Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
   - Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ 
4. Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών - Γ.Γ. Επενδύσεων & Ανάπτυξης 
5. ΚΕΔΚΕ 
6. ΕΝΑΕ 
7. ΠΕΔΔΥ 
8. ΕΘΙΑΓΕ  
9. ΑΠΘ 
10. Επιστημονική Εταιρεία ΠΥΡ-ΣΟΣ 
11. WWF Ελλάς 
12. Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία 
13. T.E.E 
14. Εκπρόσωπο των Διευθύνσεων Δασών των Περιφερειών της Χώρας 
Τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης και διαβούλευσης θα παρουσιαστούν σε ε-

πόμενο Δ.Σ., το οποίο αν απαιτηθεί θα λάβει συμπληρωματικές αποφάσεις επί του θέματος. 
Τις συνεδριάσεις της εν λόγω επιτροπής θα καλούνται να παρακολουθούν και όλοι οι 

Δασολόγοι μέλη του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 
Προτείνεται η Επιτροπή να συνεδριάζει σε Θεσσαλονίκη ή/και στην Αθήνα, στα γραφεία 

του ΓΕΩΤΕΕ, ύστερα από γραπτή πρόσκληση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην οποία πέραν των άλλων 
θα αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της κάθε συνεδρίασης. 

Η λειτουργία της Επιτροπής υποστηρίζεται από τη Γραμματεία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., μέσω 
της οποίας γίνεται κοινωνός των, σχετικών με τη λειτουργία της, αποφάσεων του Δ.Σ., των 
δελτίων τύπου κ.λπ. ανακοινώσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., οι δε απόψεις των μελών της Επιτροπής 
καταγράφονται στο σύνολό τους και συγκροτημένα μεταφέρονται από τον Συντονιστή της, ως 
εισηγήσεις στο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το οποίο θα αποφασίζει τελικά. 

 
Θέμα 10ο: Συμμετοχή ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην έκθεση ZOOTECHNICA 2009 
Αποφασίζεται ομόφωνα η συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην έκθεση ZOOTECHNICA 

2009 με θέμα «Παροχή γεωτεχνικών υπηρεσιών στην ελληνική γεωργία & κτηνοτροφία» και 
ορίζεται επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. Βασίλειο Ηλιάδη, Δημήτριο Λώλη, Ιωάννη 
Καρυώτη, Παναγιώτη Λεμονιά και Πέτρο Καζινέρη, η οποία θα αναλάβει το στήσιμο του πε-
ριπτέρου καθώς και της οργάνωσης σχετικής ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί κατά την 
διάρκεια της έκθεσης. 

Επίσης αποφασίζεται η υπηρεσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. να προβεί σ’ όλες τις απαιτούμενες 
ενέργειες για την εξασφάλιση χώρου για το στήσιμο περιπτέρου με την ΔΕΘ. 

 
Θέμα 11ο: Αναμενόμενες εξελίξεις στο θεσμό των Γεωργικών Συμβούλων 
Αποφασίζεται ομόφωνα η αποστολή επιστολής στο ΥΠ.Α.Α.Τ. με την οποία το Επιμε-

λητήριο να θέσει ως άμεσα απαιτούμενες ενέργειες, μεταξύ των άλλων:  
• το άμεσο «άνοιγμα» της προκήρυξης ώστε να μπορέσουν και όσοι άλλοι συνάδελ-

φοι επιθυμούν και έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στα σχετικά μητρώα και 
γενικότερα ο καθορισμός τακτών προθεσμιών για νέες αιτήσεις. 

• την άμεση διευκρίνιση των ζητημάτων που αφορούν την εκπαίδευση των γεωργι-
κών συμβούλων - & 
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• τη λειτουργία της σχετικής επιτροπής την οποία έχει δημιουργήσει το ΥΠ.Α.Α.Τ. με 
την συμμετοχή και του ΓΕΩΤΕΕ, η οποία άγνωστο γιατί δεν έχει λειτουργήσει ακό-
μη. 

Επίσης αποφασίζεται το κείμενο της επιστολής να διαβιβαστεί στα μέλη του Δ.Σ. προς 
ενημέρωσή τους πριν την αποστολή της στο Υπουργείο. 

 
Θέμα 12ο: Εξελίξεις στον τομέα των λιπασμάτων 
Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάθεση στον κ. Χ. Μέγκλα, μέλος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

και στον καθηγητή κ. Δ. Αναλογίδη, της σύνταξης επιστολής προς το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων για το θέμα των λιπασμάτων. Επίσης θα αποτελέσει θέμα Ημερήσι-
ας Διάταξης σε επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, με εισηγητή το μέλος του Δ.Σ. κ. Χ. Μέγκλα, ο 
ορισμός μόνιμης Επιτροπής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τα Γεωργικά Εφόδια. 

 
Θέμα 13ο: Διερεύνηση δυνατοτήτων υπαγωγής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των Παραρτη-

μάτων του στην υλοποίηση των μέτρων και δράσεων του ΕΣΠΑ 
Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση του κ. Διαμαντόπουλου σύμφωνα με την οποία: 
1) Το ΓΕΩΤΕΕ να προκριθεί ως τελικός δικαιούχος / φορέας υλοποίησης σε όλα τα 

χρηματοδοτικά μέσα (ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ, Leader+ κλπ) όπου βέβαια προβλέπεται και δι-
καιούται και απ’ την ειδική διαδικασία του κάθε προγράμματος ξεχωριστά. 

2) Να δρομολογήσει ΑΜΕΣΑ τις απαραίτητες ενέργειες για να καλύψει τις απαιτήσεις 
της διαχειριστικής επάρκειας μόνο του ή σε συνεργασία με εξωτερικό σύμβουλο – 
συνεργάτη. 

3) Να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή για την 4η Προγραμματική Περίοδο να επεξεργαστεί 
και να εισηγηθεί στο Δ.Σ., σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέτρα ή δράσεις που συγ-
χρηματοδοτούνται απ’ όλα τα προγράμματα που δυνητικά το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως 
Ν.Π.Δ.Δ. μπορεί να είναι δικαιούχος / φορέας υλοποίησης προς συζήτηση προκει-
μένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις απ’ το Δ.Σ. 

4) Να αναθέσει τη ευθύνη συντονισμού της υλοποίησης των παραπάνω ενεργειών σε 
μέλος του Δ.Σ. 

5) Να αναθέσει την ευθύνη υποστήριξης των ενεργειών σε δύο (2) τουλάχιστον στελέ-
χη (υπαλλήλους) του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που θα οριστούν για αυτό τον σκοπό με ευθύνη 
της Υπηρεσίας και ορίζεται Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ. κ. Β. Ηλιάδη, Ε. 
Σπυρίδη και Σ. Διαμαντόπουλο που θα επιληφθούν του θέματος. 

 
Θέμα 14ο: Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης συνεργασιών του Επιμελητηρίου 

στις βαλκανικές και πρώην Ανατολικές χώρες 
Αποφασίζεται ομόφωνα η σύσταση ειδικής ολιγομελούς Ομάδας από μέλη του Δ.Σ. του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που θα αναλάβει τη διερεύνηση του θέματος, προκειμένου εντός τετραμήνου να 
καταθέσει στο Δ.Σ. συγκεκριμένη πρόταση δράσης.  

Η ομάδα θα αποτελείται από τους κ.κ. Θεόδωρο Μαρκόπουλο, Στέργιο Διαμαντόπου-
λο, Ευθύμιο Σπυρίδη, Ιωάννη Μπίκο και Στέργιο Βέργο. 
 

Θέμα 15ο: Σύσταση Ο.Ε. για την κατάθεση πρότασης προδιαγραφών διαχειριστι-
κών μελετών δασών 

Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση των κ.κ. Σ. Διαμαντόπουλου και Γ. Τζανιδάκη, σύμ-
φωνα με την οποία: 

Α) Ορίζεται εκπρόσωπος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη συνάντηση της 25ης Νοεμβρίου 2008 με 
θέμα τις προδιαγραφές των Διαχειριστικών Μελετών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασικών και Φυσικού Περιβάλλοντος το μέλος του Δ.Σ. – δασολό-
γος κ. Στέργιος Διαμαντόπουλος. 

Β) Συστήνεται Ομάδα Εργασίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που θα επεξεργαστεί απόψεις και θα 
καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση στο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το συγκεκριμένο θέ-
μα αποτελούμενη από: 
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• Δύο (2) Δασολόγους Μελετητές με μεγάλη εμπειρία, τους κ.κ. Φώτη Φασούλα 
και Αντώνη Ματζαβέλλα. 

• Δύο (2) Πανεπιστημιακούς καθηγητές ειδικούς στο θέμα, τους κ.κ. Θεοχάρη Ζά-
γκα και Δημήτριο Καραμανώλη. 

• Δύο (2) Δασολόγους υπαλλήλους με εμπειρία στο θέμα, τους κ.κ. Γιώργο Αμορ-
γιανιώτη και Βασίλειο Αντωνιάδη. 

Χρόνος ολοκλήρωσης των απόψεων / θέσεων της Ομάδας Εργασίας ορίζεται διάστημα 
δύο (2) μηνών από σήμερα, ήτοι περίπου μέχρι 31/12/2008. 

Την ευθύνη του συντονισμού της Ομάδας Εργασίας αναλαμβάνει ο κ. Θεοχάρης Ζά-
γκας. 

Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας θα καλούνται και όλοι οι Δασολόγοι συνάδελ-
φοι μέλη του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

Η διοικητική υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας να ανατεθεί με μέριμνα της υπηρεσίας 
σε στέλεχος – υπάλληλο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 
 

Θέμα 16ο: Ανασύνθεση Επιτροπής Πρασίνου ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
Εκφράζεται η πρόθεση του Δ.Σ. για τη συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής Πρασί-

νου του Επιμελητηρίου και αποφασίζεται ομόφωνα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Θ. Μαρκόπου-
λος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Γ. Τζανιδάκης και το Μέλος κ. Σ. Διαμαντόπουλος να συναντηθούν 
με τα μέλη της Επιτροπής Πρασίνου, στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα, ώστε να αποσαφηνιστεί 
το πλαίσιο και η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής. 

 
Θέμα 17ο: Ενημέρωση – Εκδηλώσεις – Διάφορα 
Γίνεται ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 

σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα που διανεμήθηκε στα μέλη του οργάνου και αποφα-
σίζεται να σταλεί επιστολή προς την ΑΜΚΕ «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ» με την οποία θα ζητείται η ε-
νημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την διεξαγωγή των Σεμιναρίων HACCP και 
G.I.S.. 
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