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γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασολογίας, αλιείας και της διαχείρισης των ορυκτών και υδατικών πόρων,

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ 1

 Έντονη & πολύπλευρη η παρουσία του Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας στην Αgrotica 2016

Περίπτερο στον εκθεσιακό χώρο
Για μία ακόμη φορά το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
φιλοξενήθηκε στην έκθεση AGROTICA 2016 στο χώρο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μαζί με 
τους υπόλοιπους Εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου 
σε ένα καλαίσθητο περίπτερο. 

Φιλοξενία της Εντομολογι-
κής Εταιρείας Ελλάδος στον 
εκθεσιακό χώρο
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. φιλοξένησε στον 
εκθεσιακό του χώρο την Εντο-
μολογική Εταιρεία Ελλάδος 
(Ε.Ε.Ο.) για την κοπή της πρω-
τοχρονιάτικης πίτας και την 
βράβευση των επιτυχόντων 
των υποτροφιών της Ε.Ε.Ο. 
και του «Αθανασίου Σωτηρού-

δα» για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 03-02-2016).

Πραγματοποίηση δύο ημερίδων
Κατά την διάρκεια της AGROTICA 2016, το Επιμελητήριο 
διοργάνωσε δύο ημερίδες, οι οποίες μεταδόθηκαν ζωντανά. 
Οι συνάδελφοι μπορούν να τις παρακολουθήσουν  μαγνη-
τοσκοπημένες: (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 03-02-2016).
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου πραγματοποιή-
θηκε με μεγάλη επιτυχία ημερίδα με θέμα «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΟΥ 
Π.Α.Α.». Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτι-
κής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, κ. Χ. Κασί-
μης, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Ι. Ταχματζίδης και ο Γραμματέ-
ας του Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ, κ. Ν. Μπου-
νάκης ως εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Στην 
ημερίδα παρευρέθη ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του 
Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας κ. Α. Σαρόπουλος.

Έντονη και πολύπλευρη ήταν η συμμετοχή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) στην 
AGROTICA 2016. Συμμετείχε στον εκθεσιακό χώρο, πραγματοποίησε με επιτυχία δύο ημερίδες, φιλοξένησε 
στο χώρο της την Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας και 
έδωσε το παρόν μαζί με τους διαμαρτυρόμενους αγρότες έξω από το Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» την 
ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Μάμαλης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Διονύσιος Γκούτης, Μέλος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Αναστασία Βόλτσου, Τμήμα Εκδόσεων, Εκδηλώσεων & 
Δημοσίων Σχέσεων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: 
AGROTICA 2016 (ΣΕΛ.: 1-2)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: 
ΑΣΦΑΛΙΣΙΤΚΟ (ΣΕΛ.: 3-4)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΣΕΛ.: 5)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
(ΣΕΛ.: 6)

Αφροδίτη Κορωνιώτου, Τμήμα Εκδόσεων, 
Εκδηλώσεων & Δημοσίων Σχέσεων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ                                           
grafis ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
pub_relations@geotee.gr 

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160204024244_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160204024244_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160204071534_5.pdf
mailto:pub_relations@geotee.gr


 2.  Μάρτιος 2016

Agrotica 2016

Στην εκδήλωση μίλησαν οι κ.κ., Νικόλαος Μανέτας, Διευθυ-
ντής Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α., Αικατερίνη Αθανασοπούλου, Προϊσταμέ-
νη Μονάδας Α, της Ε.Υ.Δ. του Π.Α.Α., Ευαγγελία Τζουμάκα 
και Ιωάννης Κοβάνης, υπάλληλοι της Μονάδας Α, Ε.Υ.Δ. 
Π.Α.Α., Σπυρίδωνας Στάχτιαρης, Προϊστάμενος Διευθύνσε-
ων Αγροτικής Κατάρτισης και Αγροτικής Εκπαίδευσης του 
ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» και Μενέλαος Γαρδικιώτης, Γενικός 
Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

Από αριστερά προς τα δεξιά : Στάχτιαρης Σπ. (ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ»), 
Αθανασοπούλου Αικ. (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.), Μανέτας Ν. (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α..), 
Τζουμάκα Ευαγ. (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.,) Κοβάνης Ι. (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.), Γαρδι-
κιώτης Μ. (Γ. Γραμματέας Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), Μάμαλης Σπ. (Πρόεδρος 
Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

Μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου με τα αποτελέ-
σματα της ημερίδας  ΕΔΩ, καθώς και να την παρακολουθή-
σετε μαγνητοσκοπημένη: ΜΕΡΟΣ 1ο, ΜΕΡΟΣ 2ο.
Το Σάββατο, 30/1/2016, πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με 
θέμα «Κ.Α.Π. & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ-
ΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ». Την ημερίδα χαιρέτισαν 
ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σπυρίδων Μάμαλης, ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο-
φίμων κ. Νικόλαος Στουπής, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Μακεδονίας Θράκης κ. Καρβουκτσής Κωνσταντίνος, ο εκπρό-
σωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Σωτήριος 
Μπάτος, ο Αντιπρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ κ. Γεώργιος Ανέστης. 
Επίσης παρέμβαση πραγματοποίησε κατά την διάρκεια της 
ημερίδας ο κ. Δ. Χαμπίδης ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν οι κ.κ. Γ. Κασαπίδης, Τομε-
άρχης Αγροτικού της Ν.Δ., Βουλευτής Κοζάνης της Ν.Δ., Ν. 
Μπουνάκης, Γραμματέας Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΚΠΕ 
ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ι. Ζι-
ώγας, Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, εκπρόσωπος του ΚΚΕ,  Α. Μάρκου, Βουλευτής 
Β΄Θεσσαλονίκης από το Ποτάμι, Δ. Μελάς, πρ. Γενικός Γραμ-
ματέας & Αν.Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Π. 
Πεβερέτος, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφί-
ας - ΣΕΚ, Ανδρέας Γεωργούδης, Καθηγητής & Εντεταλμένος 
Σύμβουλος της ΕΔΟΚ, Βλαδίμηρος Χριστοδούλου, Τακτικός 
Ερευνητής- Δ/ντης Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωϊκής Παραγω-
γής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, Δ. Ντότας, Καθηγητής 
του Α.Π.Θ. εκπρόσωπος της Ε.Ζ.Ε. και Ι. Καζόγλου, Πρόεδρος 
της Ελληνικής Λιβαδοπονικής Εταιρείας.

Από αριστερά προς τα δεξιά : Μάμαλης Σπ. (Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε.), Κυρίτση Στ (Μέλος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), Σπυρίδης Ευθ. (Β’ Αντι-
πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

Μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου με τα αποτε-
λέσματα της ημερίδας ΕΔΩ και να την παρακολουθήσετε 
μαγνητοσκοπημένη: (ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: 30-01-2016).

Συμπαράσταση στους αγρότες
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έδωσε το παρόν μαζί 
με τους διαμαρτυρόμενους αγρότες έξω από το Συνεδριακό 
Κέντρο «Ι. Βελλίδης» την ημέρα των εγκαινίων της έκθε-
σης. O πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Σπυρίδων Μάμαλης, μαζί 
με μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, συμπαραστάθηκαν 
στον αγώνα των αγροτών για την απόσυρση του προσχε-
δίου του ασφαλιστικού και της έναρξης διαλόγου με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς για να βρεθεί μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 02-02-2016).

Από αριστερά προς τα δεξιά: Διονύσιος Γκούτης (μέλος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), 
Σπυρίδων Μάμαλης (Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), Στέφανος Δελέπογλου 
(Ταμίας Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), Γεώργιος Λώλος (μέλος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 

Τεύχος 1

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160209062658_5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jy-ry5kzA_U
https://www.youtube.com/watch?v=YNcXZq0ZvOA
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160209062908_5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ShvBSrdlnIo
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160202062247_5.pdf
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Στις 15 Ιανουαρίου συναντήθηκαν και συμφώνησαν σε 
κοινές δράσεις οι επιστημονικοί φορείς της χώρας ενάντια 
στο νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα, ζήτησαν 
από την Κυβέρνηση να αποσύρει τις επίμαχες διατάξεις και 
να διοργανώσει έναν ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο, από 
μηδενική βάση, με βάση συγκεκριμένα στοιχεία αναλογιστι-
κών μελετών, ενώ κάλεσαν τους εκπροσώπους των Μέσων 
Ενημέρωσης σε κοινή συνέντευξη τύπου στις 19 Ιανουα-
ρίου και τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε 
συνάντηση εργασίας προκειμένου να ενημερωθούν για τις 
απόψεις και προτάσεις των φορέων. Βουλευτές από όλες 
τις κοινοβουλευτικές ομάδες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
των φορέων (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 18-01-2016).
Στην κοινή συνέντευξη τύπου το Επιμελητήριο εκ-
προσωπήθηκε από τον κ. Διονύσιο Γκούτη, μέλος 
του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ο οποίος τόνισε πως το ασφα-
λιστικό νομοσχέδιο αποτελεί την ταφόπλακα των 
ελεύθερων επαγγελματιών και για αυτό θα πρέπει 
να αποσυρθεί.
Στο τέλος της συνέντευξης οι επιστημονικοί φορείς κάλε-
σαν όλους τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους 
επαγγελματίες, τους επιστήμονες και γενικότερα την κοι-
νωνία, να αντιδράσει και να συμμετέχει στο συλλαλητήριο 
ενάντια στο νομοσχέδιο στις 21 Ιανουαρίου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥ-
ΠΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 20-01-2016).
Στο εν λόγω συλλαλητήριο συμμετείχαν πάνω από 7.000 γε-
ωτεχνικοί, μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί, συμβολαιογράφοι, 
φαρμακοποιοί, φοροτεχνικοί και άλλοι επιστήμονες, αυτοα-
πασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Το Επιμελητή-
ριο εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο, Σπ. Μάμαλη και μέλη 
του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δήλωσε στα τηλεοπτικά 
ΜΜΕ ότι η κυβέρνηση δεν θα πρέπει να αντιμετωπί-
ζει τους επιστήμονες ως εχθρούς αλλά ως συνεργάτες 
στην προσπάθεια εξόδου της χώρας από την κρίση, 
ενώ την κάλεσε να προσέλθει σε διάλογο με τους επι-
στημονικούς φορείς ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνα-
τή λύση (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 22-01-2016).
Στη σύσκεψη των φορέων που πραγματοποιήθηκε την 
επόμενη μέρα, με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ και της ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου προέβη σε τηλεοπτική 
δήλωση τονίζοντας ότι ο πρωτογενής τομέας έχει μπει 
στο στόχαστρο της κυβέρνησης, ενώ τόνισε ότι οι πα-
ραγωγικές δυνάμεις του τόπου είναι σύμμαχοι στην 
αναπτυξιακή προσπάθεια και όχι εχθροί (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥ-
ΠΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 25-01-2016).

Σύσκεψη των εκπροσώπων επαγγελματικών και επιστημονικών 
κλάδων και φορέων στα γραφεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτι-
κού Συλλόγου

Η κατηγορηματική αντίθεση των επιστημόνων της χώρας 
στις αόριστες προτάσεις της κυβέρνησης για το ασφαλιστι-
κό, εκφράστηκε εκ νέου στη συνάντηση των εκπροσώπων 
των επιστημονικών φορέων – ελεύθερων επαγγελματιών 
στις 27 Ιανουαρίου, δύο ημέρες μετά τη συνάντησή τους με 
τον Πρωθυπουργό και την επομένη της προ ημερησίας συ-
ζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο Αρχηγών  (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-01-2016).

Συνάντηση των εκπροσώπων των Επιστημονικών Φορέων – Ελεύ-
θερων Επαγγελματιών στα γραφεία του Πανελληνίου Ιατρικού 
Συλλόγου 

Οι εκπρόσωποι των φορέων επανέλαβαν ότι θα εμποδί-
σουν με κάθε τρόπο την καταστροφή των επαγγελματιών, 
που επιφέρει η πρόταση για το ασφαλιστικό, συνυπολογι-
ζόμενων των αυξημένων φορολογικών υποχρεώσεων για 

 Δυναμική η συμμετοχή του Επιμελητηρίου στις κινητοποιήσεις
ενάντια στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετέχει στις κινητοποιήσεις της επιστημονικής κοινότητας ενάντια στο νέο ασφαλιστικό 
νομοσχέδιο, από την έναρξή τους, με τη συνεχή παρουσία του σε όλες τις συναντήσεις και σε όλες τις κοινές 
δράσεις που πραγματοποιούνται το τελευταίο δίμηνο στη χώρα.

Τεύχος 1

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160118060942_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160120024321_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160120024321_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160122022311_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160125005656_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160125005656_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160128042654_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160128042654_4.pdf
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τα επόμενα έτη και δήλωσαν ότι συμμετέχουν ενεργά στις 
κινητοποιήσεις, κλιμακώνουν τις δράσεις τους, ενισχύουν 
τις κινητοποιήσεις των επί μέρους επιστημονικών φορέων, 
αγροτών και άλλων επαγγελματιών και ζητούν να έρθει 
πρόταση με ποσοτικά στοιχεία και αναλογιστική μελέτη, 
για ένα ασφαλιστικό σύστημα βιώσιμο, με προοπτική, κοι-
νωνικά δίκαιο και δυνατότητα καταβολής των ασφαλιστι-
κών εισφορών. Στην εν λόγω συνάντηση το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εκ-
προσωπήθηκε από το μέλος του Δ.Σ. Διονύσιο Γκούτη. Ο 
κ. Γκούτης, αλλά και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. συμμετείχαν και 
στην επόμενη κοινή σύσκεψη των φορέων που πραγματο-
ποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου. Στην νέα αυτή σύσκεψη οι 
φορείς δήλωσαν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει συγκε-
κριμένα και ποσοτικοποιημένα στοιχεία από το Υπουργείο 
Εργασίας. Αφού τα λάβουν και τα μελετήσουν θα προσέλ-
θουν σε διάλογο με τις προτάσεις τους, ενώ για ακόμη μία 
φορά ζήτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου, δηλώνο-
ντας την αντίθεσή τους σε αυτό. 
Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε δήλωση του προς τα τηλε-
οπτικά ΜΜΕ, κάλεσε την Κυβέρνηση να σταματήσει 
άμεσα την απαξίωση των κοινωνικών ομάδων και 
να αποσύρει το νομοσχέδιο (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
03-02-2016).

Σύσκεψη των επιστημονικών φορέων της χώρας στα γραφεία του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Τρεις ημέρες μετά, το Συντονιστικό των επιστημονικών φο-
ρέων και των ελευθέρων επαγγελματιών της χώρας απέ-
στειλε κοινή επιστολή στον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας κ. Ν. Φράγκο, σε 
απάντηση της πρόσκλησής του για συνάντηση και συνέχι-
ση του διαλόγου. Στην επιστολή τους οι φορείς τονίζουν ότι 
έχουν διατυπώσει επανειλημμένα στις διμερείς συναντήσεις 
με το Υπουργείο την πάγια θέση τους για παροχή συγκε-

κριμένων στοιχείων και ειδικότερα αναλογιστικές μελέτες, 
ποσοτικοποιημένα στοιχεία με αριθμό επιστημόνων ανά ει-
σοδηματική κατηγορία, ποσοτικοποιημένα στοιχεία άλλων 
μέτρων ή άλλες σχετικές μετρήσεις και τους προς επίτευξη 
ποσοτικοποιημένους στόχους που οδηγούν στη βιωσιμότητα 
του ασφαλιστικού συστήματος των επιστημόνων – ελευθέ-
ρων επαγγελματιών. Από τη στιγμή που η παροχή ή ανακοί-
νωση τέτοιων στοιχείων δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα 
από την πλευρά του Υπουργείου, η συνέχιση διαλόγου χωρίς 
στοιχεία, μελέτες και ποσοτικά δεδομένα δεν έχει κανένα νό-
ημα, διότι δεν οδηγεί σε κανένα αποτέλεσμα.
Οι επιστημονικοί φορείς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
εμμένουν στην αποχή τους από το διάλογο χωρίς αναλο-
γιστικές μελέτες, ποσοτικοποιήσεις και συγκεκριμένα στοι-
χεία και ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου και στη 
νέα τους συνάντηση, 8/2/16, στην οποία το Επιμελητήριο 
εκπροσώπησε ο κ. Δ. Γκούτης (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
08-02-2016).

Σύσκεψη των Επιστημονικών Φορέων – Ελευθέρων Επαγγελμα-
τιών της χώρας στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου 
Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου

Ο κ. Γκούτης συμμετείχε στην επόμενη σύσκεψη των φο-
ρέων που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου, και 
επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά η αταλάντευτη στάση 
έναντι ενός ασφαλιστικού σχεδίου που δεν μπορεί να επι-
λύσει τα προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος της 
χώρας, ενώ μεταξύ άλλων αποφασίστηκε και η αποστολή 
κοινής επιστολής διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό, στους 
αρχηγούς των κομμάτων και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 16-02-2016), αλλά και στη σύ-
σκεψη στις 22 Φεβρουαρίου στην οποία οι φορείς παραμέ-
νουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους και ζητούν την απόσυρ-
ση του προσχεδίου για τον νέο ασφαλιστικό νόμο (ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 23-02-2016).

Τεύχος 1
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Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Μνημόνιο Συνεργασίας θα υπογραφεί ανάμεσα στο Επιμελητήριο και τη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου στα αντικείμενα των επιστημών 
γεωπονίας, δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση του έργου των δύο φορέων στην ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Το Επιμελητήριο ήταν παρών στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλ-
λοντος της Βουλής των Ελλήνων που πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου για τη συζήτηση του θέματος 
«Περιβαλλοντικές επιπτώσεις πρωτογενούς τομέα και η αντιμετώπισή τους: νιτρορύπανση, χρήση φυτο-
φαρμάκων και λιπασμάτων, κτηνοτροφία»  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, κ. Σπ. Μάμαλης 
και το μέλος του, κ. Γ. Λώλος, συμμετείχαν στη συνεδρίαση 
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλ-
λοντος της Βουλής των Ελλήνων που πραγματοποιήθηκε 
στις 21 Ιανουαρίου για τη συζήτηση του θέματος «Περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις πρωτογενούς τομέα και η αντι-
μετώπισή τους: νιτρορύπανση, χρήση φυτοφαρμάκων και 
λιπασμάτων, κτηνοτροφία».
 Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επεσήμανε τις αιτίες, τα προ-

βλήματα και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που προκύ-
πτουν από τη μη ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων, 
καθώς και της ελλειμματικής διαχείρισης των αποβλήτων 
ζωικής παραγωγής.
Το Επιμελητήριο καταθέτει τις προτάσεις του και καλεί τα 
συναρμόδια υπουργεία σε διάλογο και παραγωγή σχεδίου 
αντιμετώπισης των συνεπειών από τη γεωργική και κτη-
νοτροφική δραστηριότητα (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 02-
02-2016).

 Διαμαρτυρία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. γιατί δεν προσκλήθηκε
σε συζήτηση για τα τρέχοντα αγροτικά ζητήματα

   Μνημόνιο συνεργασίας Α.Π.Θ. - ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σε έγγραφη διαμαρτυρία προέβη το Επιμελητήριο επειδή δεν προσκλήθηκε στη συνεδρίαση της 9ης Φεβρου-
αρίου 2016 της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων για τα τρέχοντα 
αγροτικά ζητήματα

Στις 9 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της 
Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής 
των Ελλήνων με θέμα τα τρέχοντα αγροτικά ζητήματα της 
χώρας, χωρίς την παρουσία του Γεωτεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας λόγω της μη πρόσκλησής του. Δεδομένου 
του ρόλου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως θεσμοθετημένος σύμβουλος 
της πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης του πρωτογενούς το-

μέα παραγωγής και στήριξης της ελληνικής υπαίθρου, θα 
περίμενε κανείς ότι θα ήταν από τους πρώτους φορείς που 
θα προσκληθεί να συμμετέχει σε μία τέτοια συνεδρίαση. 
Ποτέ όμως δεν κλήθηκε. Για το λόγο αυτό διαμαρτυρήθηκε 
εγγράφως προς την Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Πα-
ραγωγής & Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, κα Χαρά 
Καφαντάρη (ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος 
τραπεζικής συναλλαγής για 

την πληρωμή της συνδρομής 
στο επιμελητήριο και της ει-
σφοράς 2% για τις μελέτες:  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  

Το Επιμελητήριο παρουσιάζει μέσα από την ηλεκτρονική του 

εφημερίδα σημαντικές ημερομηνίες Συνεδρίων που θα πραγ-

ματοποιηθούν κατά την διάρκεια της φετινής χρονιάς. Όσοι συ-

νάδελφοι θα ήθελαν να ενημερωθούν για τα συνέδρια μπορούν 

να πατήσουν ΕΔΩ. 

Τεύχος 1

Δωρεάν δημιουργία ιστοσελίδας για τα μέλη 

του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
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Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Νομοθεσία

Διαβούλευση για τον καθορισμό 
ανώτατων ορίων κατάλοιπων 
φυτοφαρμάκων
Θεσπίζονται σε εθνικό επίπεδο ειδικοί συντελεστές 
συμπύκνωσης ή αραίωσης για κάποιες εργασίες με-
ταποίησης ή/και ανάμειξης ή για ορισμένα μεταποιη-
μένα προϊόντα ή και σύνθετα προϊόντα με σκοπό τον 
καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων φυτοφαρ-
μάκων στα προϊόντα αυτά, μέσα από Σχέδιο Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης.
Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύουν μέχρι τη θέσπιση και 
θέση σε ισχύ, από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αντίστοιχων Ανωτάτων Ορίων Καταλοίπων 
(MRLs) σε μεταποιημένα προϊόντα ή/και σύνθετα προϊό-
ντα ή ζωοτροφές και την συμπερίληψή τους στο Παράρ-
τημα VI του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005, σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία πα-
ραπέμπει το άρθρο 45 παράγραφος 3 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 396/2005, όπως ισχύει.
Η θέσπιση των συντελεστών έχει σκοπό την προστα-
σία της υγείας του καταναλωτή. Σε περίπτωση που 
ανιχνευθούν συγκεντρώσεις γεωργικών φαρμάκων 
πάνω από τα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) 
είναι νομικά εφικτή η απόσυρση του προϊόντος από 
την αγορά (ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ.Α.Α.Τ.).

Διαδικασίες εφαρμογής 
συστήματος σήμανσης και 
καταγραφής ζώων συντροφιάς
Για την εφαρμογή του συστήματος σήμανσης και κατα-
γραφής ζώων συντροφιάς αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
σχετικό εγχειρίδιο (ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ.Α.Α.Τ.).

Τροποποίηση της διαδικασίας 
υιοθέτησης αδέσποτων ζώων
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
τροποποίησε τη διαδικασία της υιοθεσίας των αδέ-
σποτων ζώων σύμφωνα με δελτίο τύπου με σχετική 
διάταξη στο Σχέδιο Νόμου «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 
και μορφές συλλογικής οργάνωσης του Αγροτικού 
Χώρου» (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ.)

Έληξε η διαβούλευση για
το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής στον 
Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων
Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων συ-
γκρότησε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την ανάπτυξη 
σχεδίου εθνικής στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις 
και σχετικού σχεδίου δράσης. Η εν λόγω Ομάδα διαμόρ-
φωσε την πρότασή της,  η οποία τέθηκε σε διαβούλευση 
μέχρι και τις 19 Φεβρουαρίου (ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑ-
ΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ)

Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας: 
Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης 
Με αφορμή την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας & Θράκης, το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονί-
ας κατέθεσε τις απόψεις του επί του θέματος στον Περιφερειάρχη, κ. 
Γ. Παυλίδη.
Το Παράρτημα μεταξύ άλλων προτείνει τη σύσταση Δ/νσης Αλιείας, η 
οποία μπορεί να είναι είτε αυτόνομη, είτε μπορεί να ανήκει στη Γ.Δ. Πε-
ριφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Σε κάθε Περιφε-
ρειακή Ενότητα το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής που ανήκει 
στις ΔΑΟΚ θα πρέπει να διαιρεθεί περαιτέρω σε Τμήμα Φυτικής Πα-
ραγωγής, σε Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής αλλά και σε Τμήμα Προγραμ-
μάτων και Τεκμηρίωσης, ενώ σε κάθε ΔΑΟΚ θα πρέπει να προστεθεί 
και ένα Τμήμα ή γραφείο Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μη-
χανολογίας. Επιπλέον, προτείνει τη δημιουργία Τμήματος Προβολής 
Αγροτικών Προϊόντων, καθώς και την ανεξαρτησία του Τμήματος Κτη-
νιατρικής σε κάθε ΔΑΟΚ και τη μετατροπή του σε Διεύθυνση. 
Τέλος, το Παράρτημα, προτείνει αναλυτικά για κάθε Τμήμα και Δι-
εύθυνση της Περιφέρειας τις ειδικότητες που πρέπει να προΐστα-
νται αντιστοίχως (ΕΓΓΡΑΦΟ).

Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας: 
Πρόσληψη τουλάχιστον ενός Δασολόγου 
Π.Ε. σε κάθε Δασικό Συνεταιρισμό
Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας κατέθεσε την άποψή του για το Σχέδιο Νόμου «Δασικές Συνε-
ταιριστικές Οργανώσεις», άποψη που διαμορφώθηκε μέσα από ευρεία 
διαβούλευση μεταξύ των μελών του αλλά και με μέλη των Δασικών 
Συνεταιρισμών.
Το Παράρτημα πιστεύει ότι το κύριο συστατικό για να λειτουργήσουν 
και να λύσουν τα σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν στον συγκε-
κριμένο τομέα στη χώρα μας οι νέοι Δασικοί Συνεταιρισμοί Εργασίας, 
είναι η πρόσληψη τουλάχιστον ενός Δασολόγου Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης από κάθε Δασικό Συνεταιρισμό, ο οποίος θα συνεισφέ-
ρει σε θέματα διαχείρισης δασών, ανοίγματος νέων αγορών ξυλείας, 
πιστοποίησης δασικών προϊόντων, εκμετάλλευσης δασικής βιομά-
ζας, μεταποίησης, ανταλλαγής τεχνογνωσίας με Δασικούς Συνεται-
ρισμούς άλλων χωρών, συμμετοχής σε προγράμματα, διασύνδεσης 
της έρευνας με την παραγωγή και ακόμη στην βέλτιστη συνεργασία 
μεταξύ των εμπλεκομένων με τις Δασικές Υπηρεσίες (ΕΓΓΡΑΦΟ).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Εταιρεία γεωργικών εφοδίων – λιπασμάτων με έδρα 

το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, ζητάει πωλητή – γεωπόνο 
για τις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας (Ν. Σερ-
ρών, Ν. Δράμας, Ν. Καβάλας) και της Θράκης. Επιθυ-
μητή εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων και γνώση 
ξένης γλώσσας, Αγγλικά ή Ιταλικά. Αποστολή βιογρα-

φικών στο e-mail: agrong@otenet.gr (ΑΓΓΕΛΙΑ)
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