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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

 Συνάντηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τον Υπουργό Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων

Στις 8 Νοεμβρίου 2016, αντιπροσωπεία του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε.) αποτελούμενη από την Α΄ Αντιπρόεδρο, κα. Κων-
σταντίνα Μιχαλοπούλου και τα μέλη κ.κ. Γεώργιο Λώλο, 
Διονύσιο Γκούτη και Νικόλαο Μπόκαρη, συναντήθηκε με 
τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρή-
στο Σπίρτζη.  Στη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα σχετικά 
με το προωθούμενο Σχέδιο Νόμου «Διαδικασίες κεντρικού 
ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσί-
ων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές 
στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές 
διατάξεις» και πραγματοποιήθηκε διάλογος για το γενικό 
αντικείμενο και τους στόχους του νομοσχεδίου.

Στα πλαίσια της συνάντησης, το Επιμελητήριο κατέθε-
σε, με επιστολή του προς τον Υπουργό, τις προτάσεις του 
επί του Σχεδίου Νόμου, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,  δίνοντας 
έμφαση στην αναγκαιότητα συμμετοχής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη 
διαχείριση και λειτουργία των νέων Μητρώων που θεσπί-

ζονται (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ., κ.τ.λ.), σε συνεργασία με τα υπόλοιπα 
Επιμελητήρια και συλλόγους δημοσίου δικαίου. Επίσης, 
τονίσθηκε η αναγκαιότητα συμμετοχής εκπροσώπου του 
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στις σχετικές επιτρο-
πές που θεσπίζονται με τις διατάξεις του Σχεδίου Νόμου, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός των 
μελών του Επιμελητηρίου ασχολείται με τον σχεδιασμό, 
την κατασκευή και την παρακολούθηση λειτουργίας πολ-
λών και μεγάλων τεχνικών έργων.

Στη συνάντηση, ο Υπουργός από την πλευρά του, δε-
σμεύτηκε τόσο για την ουσιαστική και άμεση συμμετοχή 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία 
του Μητρώου Φυσικών Προσώπων Παραγωγής Τεχνικών 
Έργων (ΜΗ.ΦΥ.Π.ΤΕ.) που αφορούν τους γεωτεχνικούς, 
μέλη του Επιμελητηρίου, όσο και  για την τροποποίηση 
του υπό επεξεργασία Σχεδίου Νόμου ώστε να προβλεφθεί 
η παρουσία εκπροσώπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις σχετικές επι-
τροπές.

Ενημερωτικές ημερίδες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το 
Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα ενη-
μέρωσης των γεωτεχνικών που συνδιοργάνωσε το Γεωτε-
χνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατά-
σταση Νέων Γεωργών», στη Θεσσαλονίκη. Την έναρξη της 
εκδήλωσης κήρυξε ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Σπυρίδων 
Μάμαλης, ο οποίος τόνισε τη σημασία της ημερίδας στην 
ανάδειξη και την αποσαφήνιση όλων των προβλημάτων 
που έχουν παρατηρηθεί ώστε να καταστεί το Πρόγραμμα 
εφαρμόσιμο. Ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι βασικό στοιχείο 
είναι η συνεργασία τόσο μεταξύ του Επιμελητηρίου και 
των μελετητών, όσο και μεταξύ του Επιμελητηρίου και του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, την ηγεσία 
του οποίου ευχαρίστησε για τη συνεργασία στο πρόγραμ-
μα αυτό, καθώς και των Δ.Α.Ο.Κ.. Τέλος, τόνισε ότι το ΓΕ-

ΩΤ.Ε.Ε., ως ενδιάμεσος φορέας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα 
μέρη, μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση των οποιωνδήπο-
τε προβλημάτων υπάρχουν ή μπορεί να εμφανιστούν στην 
πορεία, ώστε το Πρόγραμμα να επιτύχει.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου έδω-
σε το λόγο στον Πρόεδρο της Π.Ο.Σ.Γ. και εκπρόσωπο του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Α.Α., κ. 
Δημήτριο Σοφολόγη και στην κα. Αικατερίνη Ζωγράφου, 
Περιφερειακή Σύμβουλος της ΠΕ Χαλκιδικής και Γεωπόνο, 
η οποία απηύθυνε έναν σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολου Τζιτζι-
κώστα.

Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν ο κ. Ευθύμιος Τσιατού-
ρας, Προϊστάμενος στη Μονάδα Β1 της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής Π.Α.Α. (Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.) και η κα Κλεοπάτρα Πανο-
πούλου, υπάλληλος της Μονάδας Β1 της Ειδικής Υπηρεσίας 
Εφαρμογής Π.Α.Α. (Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α.). Ο κ. Τσιατούρας εξήγησε 
τα γενικά σημεία του Π.Α.Α., ενώ η κα Πανοπούλου ανέπτυ-
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ξε το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» και τη 
διαδικασία υποβολής φακέλου στα πλαίσια εφαρμογής του.

Από αριστερά: Κλ. Πανοπούλου, Δ. Βαφειάδης, Ευθ. Τσιατούρας, 
Σπ. Μάμαλης, Δ. Σοφολόγης (Θεσσαλονίκη, 14/11/2016)

Επισημαίνεται ότι, ενημερωτική εκδήλωση για το ίδιο 
θέμα πραγματοποιήθηκε και στην Αθήνα, στις 9 Νοεμβρί-
ου, με εξίσου μεγάλη επιτυχία. Την έναρξη της ημερίδας 
στην Αθήνα έκανε ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε., κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης, ο οποίος συντόνισε και 
την εκδήλωση, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Χαράλαμπος 
Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Δι-
αχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπ.Α.Α.Τ..

Ομιλητές στην ημερίδα της Αθήνας, ήταν η κα. Πανα-
γιώτα Πυριοβολή, Διευθύντρια της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α., ο κ. Ευθύ-
μιος Τσιατούρας, η κα. Κλεοπάτρα Πανοπούλου και η κα. 
Αλεξάνδρα Πετροπούλου, υπάλληλος του Τμήματος Δια-
χείρισης, Data Center, Μητρώων, Βάσεων Δεδομένων, Big 
Data και Στατιστικών Δεδομένων του Υπ.Α.Α.T.. Για περισ-
σότερες πληροφορίες διαβάστε το σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Από αριστερά: Ευθ. Τσιατούρας, Κλ. Πανοπούλου, Μ. Γαρδικιώτης, 
Π. Πυριοβόλη (Αθήνα, 9/11/2016)

Αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση 
Νέων Γεωργών» από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Το Επιμελητήριο εκφράζοντας τον έντονο προβλημα-
τισμό των γεωτεχνικών μελετητών – μελών του, οι οποίοι 
παρέχουν την απαιτούμενη από το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατά-
σταση Νέων Γεωργών», τεχνική υποστήριξη και τονίζοντας 
τον μεγάλο αριθμό, αλλά και το έντονο ενδιαφέρον των υπο-
ψηφίων νέων γεωργών, καθώς και τα ζητήματα που έχουν 
προκύψει με τη λειτουργία του ΠΣΚΕ, επισήμανε ότι το 
χρονικό διάστημα από τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης 
έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υπο-
βολής των αιτήσεων, ήταν εξαιρετικά σύντομο, γεγονός το 
οποίο εκτίμησε ότι θα δημιουργούσε πολλά και σημαντικά 
προβλήματα στην ομαλή υλοποίηση του Υπομέτρου. Για την 
αποφυγή αυτών των προβλημάτων και με σκοπό τη διευκό-
λυνση των ενδιαφερομένων και των γεωτεχνικών συμβού-
λων, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε θεώρησε ότι έπρεπε να δοθεί παράταση 
της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και τη ζήτησε εγ-
γράφως από το ΥΠ.Α.Α.Τ. και συγκεκριμένα από τον Γενικό 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων του Υπουργείου, κ. Χ. Κασίμη. Συγκεκριμένα, ζήτησε 
παράταση μέχρι τις 23-12-2016 για την ηλεκτρονική υπο-
βολή του φακέλου και μέχρι τις 9-1-2016 για την υποβολή 
του φυσικού φακέλου, ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

Το αίτημα παράτασης έγινε δεκτό από το ΥΠ.Α.Α.Τ., το 
οποίο με σχετικό δελτίο τύπου ανακοίνωσε ως τελευταία 
ημέρα οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής την 
Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου του 2016 και ως τελευταία 
ημέρα προσκόμισης του φακέλου υποψηφιότητας στις 
Δ.Α.Ο.Κ. τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου του 2017, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥ-
ΠΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ.. Το Φ.Ε.Κ., με τη σχετική απόφαση του Γ. 
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτι-
κών Πόρων, μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Απόφασης για 
το Μέτρο «Βιολογική Γεωργία» του Π.Α.Α. 
2014-2020

Το Επιμελητήριο, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευ-
σης επί του Σχεδίου Απόφασης για το Μέτρο 1.1 «Βιολογι-
κή Γεωργία» του Π.Α.Α.  2014-2020, κατέθεσε εγγράφως 
τις απόψεις του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει στο έγγραφό του την 
απουσία του Γεωτεχνικού Συμβούλου από το Σχέδιο, γεγο-
νός αντικρουόμενο με τη στρατηγική επιλογή της ελληνι-
κής πολιτείας για στροφή σε ποιοτκά γεωργικά προϊόντα.

Επιπλέον, τονίζει ότι σημείο προβληματισμού στο εν 
λόγω Σχέδιο αποτελεί η μη εμπλοκή των Δ.Α.Ο.Κ. στην 
εφαρμογή του προγράμματος, ενώ παρατηρείται και απου-
σία αρκετών σημαντικών καλλιεργειών προς ενίσχυση. 
Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε τις προτάσεις του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. επί του Σχεδίου Νόμου ΕΔΩ.

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161118065239_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161115044125_5.pdf
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/3993-dt251116b
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/3993-dt251116b
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161201045537_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161103072939_4.pdf
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Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνδιοργανωτής στην ημερίδα 
της Διαμεσολάβησης

 Με μεγάλη επιτυχία και σημαντική συμμετοχή του κοι-
νού, πραγματοποιήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 2016, στη Θεσ-
σαλονίκη, η πρώτη εκδήλωση του Οργανισμού Προώθησης 
Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών. Στην εκδή-
λωση που συνδιοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, από τον ΟΠΕΜΕΔ, τη ΔΕΘ‐HELEXPO, τον 
Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τον Σύνδεσμο Βιομη-
χανιών Βορείου Ελλάδος και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος, βασικό αντικείμενο συζήτησης ήταν οι προοπτι-
κές και οι δυνατότητες αξιοποίησης του θεσμού της διαμε-
σολάβησης για την επίλυση των ιδιωτικών διαφορών στη 
χώρα μας. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση 
μπορείτε να βρείτε στο σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

1ο Συνέδριο του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 
2014-2020

Πραγματοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο Εθνικού Αγροτικού 
Δικτύου 2014 – 2020 στις 21 – 22 Νοεμβρίου 2016, στην 
Αθήνα με θέμα «Δικτύωση για την προώθηση της καινοτο-
μίας στον αγροτικό χώρο». Το Συνέδριο απευθυνόταν στους 
παραγωγικούς φορείς του αγροτικού χώρου καθώς και στα 
μέλη του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου που ήθελαν να ενη-
μερωθούν για τις δυνατότητες που παρέχει το Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης σε θέματα καινοτομίας μέσω της δι-
κτύωσης και της συνεργασίας. Κύριος στόχος του Συνεδρίου 
ήταν η ενημέρωση και η υποστήριξη των φορέων αγροτικής 
ανάπτυξης για την ενθάρρυνση δημιουργίας συμπράξεων 
καινοτομίας. Εξάλλου η προώθηση της καινοτομίας στη γε-
ωργία, την παραγωγή τροφίμων, τη δασοπονία και τις αγρο-
τικές περιοχές, καθώς και η δικτύωση όλων των φορέων 
που δραστηριοποιούνται σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης 
αποτελούν έναν από τους βασικούς στόχους που έχουν τεθεί 
στο Σχέδιο Δράσης του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, με σκο-
πό να βελτιωθούν οι παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται 
από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως μέλος του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου 
εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό του, κ. Σπ. Μάμαλη, ο 
οποίος απηύθυνε χαιρετισμό κατά την έναρξη του Συνεδρί-
ου, και τον κ. Γεώργιο Λώλο, μέλος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο χαιρετισμό του 
τόνισε τη σημασία της δικτύωσης μεταξύ έρευνας και πρω-
τογενούς τομέα. Μίλησε για την απουσία εφαρμογής των 
ερευνητικών δεδομένων στην παραγωγική διαδικασία λόγω 
α) της κατάργησης των γεωργικών εφαρμογών, β) της απου-
σίας κινήτρων εκ μέρους των ερευνητικών φορέων για την 
εφαρμογή της έρευνας και γ) της απουσίας ενδιάμεσων φορέ-
ων που θα μπορούσαν να φέρουν σε επαφή τα εμπλεκόμενα 
μέρη. Τόνισε ότι, το μέτρο είναι μεν σημαντικό άλλα θα πρέπει 
να εφαρμοστεί σωστά, γι΄αυτό θα πρέπει να διασφαλιστεί η 
ύπαρξη εταίρων από την πλευρά των αγροτών και κατάλ-

ληλων ενδιάμεσων επιστημόνων, οι οποίοι έχουν ρόλο στην 
εφαρμογή του μέτρου, χωρίς το μέτρο να εκφυλιστεί ώστε κά-
ποιες Μ.Κ.Ο. και ερευνητικά κέντρα απλώς να επωφεληθούν 
από τα χρήματα αυτά. Ζήτησε από τον παριστάμενο Υπουργό 
άμεσα να προκηρύξει τα μέτρα για τις ομάδες παραγωγών και 
την παροχή αγροτικών συμβουλών ώστε να διασφαλιστεί ότι 
και θα υπάρχουν εταίροι εκ μέρους των αγροτών αλλά και 
δομές συμβούλων που θα παίξουν τον ρόλο του ενδιάμεσου.

Στη συνέχεια,  ο πρόεδρος του Δ.Σ. μετείχε σε πάνελ 
με θέμα τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσα από το 
συγκεκριμένο μέτρο του προγράμματος όπου κατέθεσε συ-
γκεκριμένες προτάσεις για το ενεργειακό κόστος, για το κό-
στος χρήσης των φυσικών πόρων, αλλά και για το κόστος 
της παραγωγικής διαδικασίας με κύρια θέματα τη χρήση 
πολλαπλασιαστικού υλικού και τις συνέργειες του μέτρου, 
ώστε να γίνει πιο αποδοτικό, και τη χρήση φυτοφαρμάκων 
και λιπασμάτων, όπου ξαναέθεσε το θέμα της εφαρμογής 
του νόμου για τη συνταγογράφηση. Τέλος, έθεσε το θέμα 
του ορισμού του Innovation Broker που κατά τη γνώμη 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποτελεί κυρίαρχο στη διαδικασία υλοποίη-
σης του μέτρου και προειδοποίησε ότι η δήθεν απελευθέ-
ρωση με το μη σαφή επιστημονικά ορισμό του υπεύθυνου 
επιστήμονα μόνο κόστος θα επιφέρει στη διαδικασία και 
αποτυχία στην εφαρμογή του μέτρου, επισημαίνοντας ότι 
όποιος παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις θα πρέπει να πά-
ρει και τις αντίστοιχες ευθύνες. Τελειώνοντας, τόνισε ότι το 
Επιμελητήριο είναι έτοιμο να συνδράμει σε οποιαδήποτε 
θετική προσπάθεια γίνει εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας. 

Ο κ. Λώλος, παρουσίασε στο Συνέδριο εισήγηση με θέμα 
«Ανοικτή Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα στις ΜΜΕ του 
Κλάδου των Τροφίμων» στο πλαίσιο πραγματοποίησης του 
2ου εργαστηρίου «Καινοτομία & προστιθέμενη αξία αγροδι-
ατροφικών προϊόντων», στις 21 Νοεμβρίου. 

Κατά τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου, ο Γενικός 
Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων κος Χ. Κασίμης αναφέρθηκε στα κυριότερα συμπερά-
σματα, μεταξύ των οποίων, αναδείχθηκε η ανάγκη γεφύρωσης 
της απόστασης επικοινωνίας μεταξύ παραγωγών και ερευ-
νητικής κοινότητας, η περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων 
μεταξύ των διαφορετικών κρίκων της αγροεφοδιαστικής αλυ-
σίδας, η ανάγκη υποστήριξης για τη σύσταση και λειτουργία 
των Επιχειρησιακών Ομάδων, με τη βοήθεια διαμεσολαβητών 
(Innovation Brokers) και υποστηρικτικών υπηρεσιών, καθώς 
και ο καθοριστικός ρόλος της δικτύωσης στην ανάπτυξη, υιο-
θέτηση και διάδοση της καινοτομίας.

Όλες τις εισηγήσεις του Συνεδρίου μπορείτε να τις δείτε 
ΕΔΩ.

Παρουσία του Προέδρου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο 
31ο Επιστημονικό Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 31ο Επιστημονικό 
Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας στην πόλη 

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161116061319_5.pdf
http://www.ead.gr/index.php/el/national-network-el/147-1-2014-2020-21-22-2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

των Σερρών, 5-7 Οκτωβρίου 2016 με τη στήριξη και του 
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Το Συνέδριο χαιρέ-
τησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Σπ. Μάμαλης.

Παρουσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο 2ο Διεθνές Συ-
νέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας & Υδά-
τινου Περιβάλλοντος

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2ο Διεθνές 
Συνέδριο Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περι-

βάλλοντος (HydroMedit 2016) στο Μεσολόγγι, στις 10 – 12 
Νοεμβρίου 2016 και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
ήταν ένας από τους συνδιοργανωτές του. 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εκπροσωπήθηκε από την κα Σταυρούλα Κυ-
ρίτση, Ιχθυολόγο, μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, η οποία 
τόνισε τη συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην πραγματοποίηση 
του HydroMedit 2016 με θέμα τις «Παγκόσμιες Τάσεις και 
Καινοτομίες για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των υδατοκαλλιερ-
γειών και της αλιείας» και θεματικές ενότητες: οι Υδατοκαλ-
λιέργειες, η Αλιεία, η Επεξεργασία Αλιευτικών Προϊόντων, 
τα Οικονομικά & η Προώθηση Αλιευτικών Προϊόντων, η Πε-
ριβαλλοντική Διαχείριση, και οι Εσωτερικοί Υδάτινοι Πόροι.

Η κα Κυρίτση επίσης επισήμανε πως το Επιμελητήριο, 
ως Σύμβουλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων και ως εκ τούτου παρών στις εξελίξεις στον κλά-
δο των Ιχθυοκαλλιεργειών, σε συνεργασία με την επιστημο-
νική κοινότητα, αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα 
των εργασιών που θα παρουσιαστούν σε όλες τις θεματικές 
ενότητες στο πλαίσιο διεξαγωγής του Συνεδρίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 
Ομάδα εργασίας για τη λεκάνη του Στρυμόνα και τη 
λίμνη Κερκίνη

Διεπιστημονική Ομάδα Εργασίας συνέστησε το Παράρ-
τημα με αντικείμενο την «Καταγραφή της υπάρχουσας κα-
τάστασης & την κατάσταση βελτίωσης της διαχείρισης της 
Λεκάνης απορροής του Στρυμόνα». Ουσιαστικά, ο σκοπός 
αλλά και ο στόχος της Ομάδας Εργασίας ήταν να συγκε-
ντρώσει στοιχεία που αφορούν τη λεκάνη του Στρυμόνα 
και να υποβάλλει τις προτάσεις της για την αντιμετώπιση 
των συχνών πλημμυρικών φαινομένων που την απασχο-
λούν τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της αειφορικής πα-
ραγωγικής διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος 
(φυσικού και αγροτικού) τηρώντας την κείμενη νομοθεσία. 

Η Ομάδα συνέταξε και κατέθεσε το πόρισμά της το οποίο 
κοινοποιήθηκε στις αρμόδιες αρχές και ευρύτερα στη σερ-
ραϊκή κοινωνία με συνέντευξη τύπου που δόθηκε στις 29 
Νοεμβρίου 2016. Το πόρισμα της  Ομάδας Εργασίας μπο-
ρείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Ομάδα εργασίας για τα Τενάγη Φιλίππων 
Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

σύστησε Ομάδα Εργασίας με σκοπό την εξέταση των προ-
βλημάτων των Τεναγών Φιλίππων που δημιουργήθηκαν 
τα τελευταία χρόνια λόγω ανθρώπινων παρεμβάσεων και 
την υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπισή τους. Η 
Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο «Τα προβλήματα των Τε-
ναγών Φιλίππων, η αντιμετώπισή τους και η αειφορική 
τους διαχείριση», αποτελούμενη από γεωτεχνικούς επι-

στήμονες, συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε όλα τα στοι-
χεία που αφορούσαν τα Τενάγη Φιλίππων και κατέθεσε τις 
προτάσεις της που παρουσιάστηκαν σε σχετική εκδήλωση 
στις 16 Νοεμβρίου 2016. Το πόρισμα της Ομάδας Εργασίας 
μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Σύσκεψη για την αντιμετώπιση αγροτικών πυρκα-
γιών

Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας στις 15 Νοεμ-
βρίου 2016 προσκάλεσε σε άτυπη σύσκεψη τοπικούς φο-
ρείς για τον συντονισμό του τρόπου αντιμετώπισης των 
αγροτικών πυρκαγιών. Μπορείτε να δείτε το σχετικό ΔΕΛ-
ΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Απόφασης για το Μέ-
τρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του Π.Α.Α. 2014 – 2020

Το Παράρτημα κοινοποίησε στα μέλη του τις απόψεις 
του επί του Σχεδίου Απόφασης για το Μέτρο 11 «Βιολογι-
κή Γεωργία» του Π.Α.Α. 2014-2020, τις οποίες μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 
Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας

Την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016, αντιπροσωπεία της 
Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος αποτελούμενη 
από τον Πρόεδρο, κ. Σ. Λαμπρόπουλο και τα μέλη κ.κ. Γ. Κο-
ντογιάννη και Ν. Πέττα, συναντήθηκε με την πολιτική ηγε-
σία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα με 

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161201052635_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161122051822_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161109070554_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161109070554_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161031080759_4.pdf
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τον Περιφερειάρχη κ. Α. Κατσιφάρα και τον Αντιπεριφερει-
άρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ. Μητρόπουλο. Παρόντες 
στη συνάντηση ήταν επίσης ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων κ. Α. Ζαχίλας 
και το μέλος κ. Φ. Θεοδωράτος. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Θέματα δακοκτονίας
Τις επισημάνσεις της Διοικούσας Επιτροπής κοινοποί-

ησε εγγράφως το Παράρτημα Πελοποννήσου στο Υπ.Α.Α.Τ. 
και στην Δ.Α.Ο.Κ. Μεσσηνίας για τα θέματα της δακοκτονί-
ας με αφορμή προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την 
πραγματοποίηση του προγράμματος δακοκτονίας την τρέ-
χουσα παραγωγική περίοδο και τα οποία με τη σειρά τους 
οδήγησαν στην αύξηση των παρατηρούμενων προσβολών 
στον ελαιόκαρπο. Το σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος 
μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 
Αλλαγή χρήσεων γης των πρώην στρατοπέδων εντός 
πολεοδομικών συγκροτημάτων σε χώρους πρασίνου

Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας με αφορμή τη δυ-
σάρεστη έκπληξη για το γεγονός ότι ένας νόμος του 2016 
(Ν.4407/2016), αντί να καταργεί τον Νόμο 2745/1999 
«Σύσταση προσωρινής υπηρεσίας για την αξιοποίηση και 
μετεγκατάσταση στρατοπέδων και άλλες διατάξεις» που 
άνοιξε τον δρόμο για την οικοπεδοποίηση των πρώην 
στρατοπέδων, συνεχίζει στην ίδια και χειρότερη πορεία, 
αποκλείοντας κάθε πιθανότητα ουσιαστικής αύξησης του 
υψηλού αστικού πρασίνου εντός των πολεοδομικών συ-
γκροτημάτων και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης, εξέδωσε 
σχετικό Δελτίο Τύπου.

Το Παράρτημα επισημαίνει ότι ως θεσμοθετημένος σύμ-
βουλος των κρατικών και αυτοδιοικητικών αρχών σε θέμα-
τα ποιότητας ζωής, πρασίνου και φυσικού περιβάλλοντος, 
θα παρακολουθεί το θέμα της αλλαγής χρήσεων γης των 
πρώην στρατοπέδων εντός πολεοδομικών συγκροτημάτων 
σε χώρους πρασίνου και θα προχωρήσει σε σχετικές πα-
ρεμβάσεις. 

Σκοπός του Παραρτήματος είναι να γίνει αποδεκτό από 
όλους, ότι η υγεία και γενικότερα η ποιότητα ζωής των 
πολιτών αποτελούν απαράβατες αρχές κατά τη λήψη των 
αποφάσεων για την τύχη των πρώην στρατοπέδων, αλλά 
και όλων των ελεύθερων δημόσιων χώρων στη Θεσσα-
λονίκη και όλες τις πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας. Το 
σχετικό Δελτίο Τύπου μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 
Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Απόφασης για το Μέ-
τρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του Π.Α.Α. 2014 – 2020

Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Επιμελητηρίου 
δημοσιοποίησε τις απόψεις του επί του Σχεδίου Απόφασης 
για το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του Π.Α.Α. 2014-
2020 έπειτα από διαβούλευση που διενήργησε τόσο μεταξύ 
υπηρεσιακών παραγόντων όσο και γεωπόνων μελετητών, 
σε επίπεδο Παραρτήματος. Αναλυτικά, τις απόψεις του Πα-
ραρτήματος επί του ως άνω Σχεδίου Απόφασης μπορείτε 
να τις δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ: 
Ημέρα καριέρας Γεωτεχνικών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημέρα κα-
ριέρας γεωτεχνικών με θέμα «Ο ρόλος του Γεωπόνου στην 
αγορά εργασίας» στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(Γ.Π.Α.) που διοργάνωσαν το Παράρτημα Ανατολικής Στε-
ρεάς Ελλάδας και το Γ.Π.Α..

Την εκδήλωση συντόνισαν οι κ.κ. Λουκιανός Κοντέ-
λας και Δημήτρης Κοντογιαννάτος, Αντιπρόεδρος και Γ. 
Γραμματέας της Δ.Ε., αντίστοιχα. Ο κ. Κοντέλας κήρυξε την 
έναρξη της εκδήλωσης, στην οποία απεύθυναν χαιρετισμό 
ο κ. Στ. Ζωγραφάκης, Αναπληρωτής Πρύτανης Οικονομι-
κού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης εκ μέρους 
των Πρυτανικών Αρχών και η Πρόεδρος της Δ.Ε. του Πα-
ραρτήματος κα Ε. Κώτση. Περισσότερες πληροφορίες για 
την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε στο σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥ-
ΠΟΥ. 

ΕΡΓΑΣΙΑ

	Ζητείται  Γεωπόνος για την υποστήριξη πωλήσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. Για περισσότερες 
πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

	Ζητείται Γεωπόνος από εταιρεία φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις Σέρρες. Για περισσότερες πληροφορίες 
πατήστε ΕΔΩ.

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161130060922_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161115042920_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161201051548_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161031080759_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161129021728_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161129021728_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161128064141_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161128063723_5.pdf
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

	Κ.Υ.Α.1319/117301/20-10-2016: Καθορισμός του 
ύψους του μισθώματος υδάτινων εκτάσεων με σκοπό 
την υδατοκαλλιέργεια εντατικής ή ημιεντατικής μορφής 
και του τρόπου αναπροσαρμογής του, ΦΕΚ 3645/Β/11-
11-2016. 

	Υ.Α. 3631/131585/24-11-2016: 2η τροποποίηση της 
1847/51107/26-4-2016 «Περί εφαρμογής του Μέτρου 
13 ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυ-
σικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα του ΠΑΑ 2014-2020» 
(Β ́ 1275), ΦΕΚ 3834/Β/29-11-2016. 

	Υ.Α. 126635/21-11-2016: Έγκριση των προγραμμάτων 
παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλ-
λοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, του άρ-
θρου 11 του Ν. 3983/2011 (Α ́ 144), ΦΕΚ 3739/Β/25-
11-2016.

	Υ.Α. 7575/18-10-2016: Ρυθμίσεις λειτουργίας Συντονι-
στικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) των 
περιφερειακών ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας 
σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 και το άρ-
θρο 160 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν, ΦΕΚ3591/
Β/4-11-2016.

	Υ.Α.3339/117339/20-10-2016: Πρόγραμμα ελέγχου και 
εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών και των προ-
βάτων, ΦΕΚ 3589/Β/4-11-2016.

	Υ.Α.: 2955 /120333/26-10-2016: Τεχνικός Κανονισμός 
σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία 2014/97/
ΕΕ της επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του συμβουλίου 
όσον αφορά την εγγραφή των προμηθευτών σε μητρώο, 
την καταχώριση των ποικιλιών και τον κοινό κατάλογο 
ποικιλιών (ΕΕ L 298, 16-10-2014, σ. 16), ΦΕΚ 3603/
Β/4-11-2016.

	Υ.Α. Αριθμ. 2974/121507/1-11-2016: Τροποποίηση της 
αριθμ. 240460/5-5-2010 απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τεχνικός Κανονισμός 
για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπω-
ροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που 
προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, σε συμμόρ-
φωση προς την Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου (Β ́ 
622/10-5-2010), ΦΕΚ 3601/Β/4-11-2016.

	Υ.Α. 2956/120334/26-10-2016: Τεχνικός Κανονισμός 
για τον καθορισμό των απαιτήσεων σχετικά με την επι-
σήμανση, τη σφράγιση και τη συσκευασία του πολλα-
πλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπω-
ροφόρων φυτών που προορίζονται για την παραγωγή 
φρούτων, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου, σε συμμόρφωση 
προς την Εκτελεστική Οδηγία 2014/96/ΕΕ της Επιτρο-
πής (ΕΕ L 298/16-10-2014, σ. 12), ΦΕΚ 3578/Β/4-11-
2016.

	Υ.Α. 146776/2459/21-10-2016: Καθορισμός θεμάτων 
σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β ́, γ ́, δ ́ και έ τού 
άρθρου 21 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει, ΦΕΚ 3532/
Β/3-11-2016.

	Υ.Α. 145198/2293/6-10-2016: Έγκριση εκτέλεσης εργα-
σιών κατάρτισης δασικών χαρτών, ΦΕΚ 3503/Β/31-10-
2016.

	Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»: Οδηγός 
διαδικασίας για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμε-
νων στον αγροτικό τομέα ως επαγγελματίες αγρότες, 
ΟΔΗΓΟΣ.

	ΝΟΜΟΣ 4412/16: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμη-
θειών και Υπηρεσιών, ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ.

•	 Ολοκληρώθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2016 η δημόσια δι-
αβούλευση του Σχεδίου Νόμου «Θαλάσσιος Χωροταξι-
κός Σχεδιασμός. Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Ιουλίου 2014», ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.

	Ολοκληρώθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2016 η δημόσια δια-
βούλευση επί του Σχεδίου Νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός 
– Βιώσιμη Ανάπτυξη» για την αντικατάσταση του Ν. 
4269/2014, ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.

	Ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης του σχεδίου 

υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός λεπτομε-
ρειών εφαρμογής και άλλες διατάξεις του Μέτρου 4.2 
«Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/
και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράμμα-
τος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-
2020», ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

	Ολοκληρώθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2016 η δημόσια δι-
αβούλευση επί της «Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 
2016-2021», ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2016-2021.

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161115041339_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161115041339_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161130040336_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161128064630_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161128064630_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161110030006_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161110030006_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161110025703_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161110025328_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161110025328_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161110024949_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161110024117_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161110024117_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161104044508_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161104044508_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161102030518_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161102030518_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161111031517_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161103024232_5.PDF
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8369
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8312
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/nea/diabouleysh_agrotikh_anaptijh2014_2020.pdf
http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=541
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Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Αλιείας
Στις 14 και 15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το Συμβούλιο 
Υπουργών Γεωργίας - Αλιείας στις Βρυξέλλες και την Ελ-
λάδα εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου, συνοδευόμενος από 
το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασίμη.
Κατά τη διήμερη σύνοδο του Συμβουλίου συζητήθηκαν τα 
παρακάτω θέματα:
	Η έκθεση της ομάδας κρούσης για τις γεωργικές αγορές.
	Εξελίξεις στο διεθνές γεωργικό εμπόριο.
	Θέματα ασθενειών των ζώων όπως η οζώδης δερματίτιδα 

των Βοοειδών και η αφρικανική πανώλη των χοίρων.
	Παραπλανητική χρήση γεωγραφικών προσδιορισμών 

στα τρόφιμα που οδηγούν σε αθέμιτη εκμετάλλευση ελ-
ληνικών ποιοτικών προϊόντων.

	Θέματα Αλιείας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.
 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
	Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 24 Νοεμβρίου 2016 

τη δεύτερη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της αποκαλού-
μενης «δέσμης μέτρων για τον τομέα του γάλακτος», μια σει-
ράς μέτρων που ξεκίνησε το 2012 με στόχο την ενίσχυση 
της θέσης των Ευρωπαίων παραγωγών γαλακτοκομικών 
προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

	Στις 15 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 
στους υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ τα συμπεράσματα 

μελέτης σχετικά με τον σωρευτικό αντίκτυπο 12 μελλο-
ντικών εμπορικών συμφωνιών στον τομέα των αγρο-
διατροφικών προϊόντων, μεταξύ άλλων όσον αφορά 
τις τιμές παραγωγού και τον όγκο παραγωγής για ένα 
φάσμα προϊόντων που αντιστοιχεί στο 30% της αξίας 
των εξαγωγών της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. Η μελέτη πα-
ρουσιάζει τις δυνατότητες των ευρωπαϊκών γεωργικών 
προϊόντων στις παγκόσμιες αγορές, και παράλληλα φω-
τίζει την ευαισθησία ορισμένων γεωργικών τομέων. Η 
λεπτομερής μελέτη του ενδεχόμενου αντίκτυπου θα δώ-
σει στην Επιτροπή τη δυναότητα να προβεί σε τεκμηρι-
ωμένες επιλογές κατά τη διαπραγματευτική διαδικασία, 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

	Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μηνιαία της δέσμη αποφα-
σεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία 
κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με 
τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του ενωσιακού 
δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφο-
ρους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, απο-
βλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και 
των επιχειρήσεων. Τις κυριότερες αποφάσεις που ελή-
φθησαν από την Επιτροπή μπορείτε να τις δείτε στο σχε-
τικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Ελλάδα παρέβη την υποχρέω-
σή της να προστατεύσει τις θαλάσσιες χελώνες Caretta caretta 
στον κόλπο της Κυπαρισσίας, ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ.

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

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικής συναλλα-
γής για την πληρωμή της συνδρομής στο Επι-
μελητήριο και της εισφοράς 2% για τις μελέτες 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Ειδική προσφορά στα μέλη 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη διαχεί-
ριση συναλλαγών με χρήση 
καρτών πληρωμής μέσω 
τερματικών συσκευών (POS) 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

Προνομιακή τιμή για τη χρή-
ση τράπεζας νομικών πληρο-
φοριών (NOMOS) από τα μέλη 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).Τ.Ε.Α.ΓΕ.: Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγ-

γελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161116035604_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161125030304_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161116035222_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161122044810_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161111022047_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161124015304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161124015304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161004073502_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160812022915_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160308040611_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160120022926_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160316040426_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160316040426_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
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ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ - ΟΜΙΛΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2016

1η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ

Επιτροπή Τεκτονικής Γεωλογίας της Ελληνικής 
Γεωλογικής Εταιρίας

Web: http://www.geosociety.gr/

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2016

ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Γεωλογική Εταιρία
Αμφιθέατρο «Ι.Δρακόπουλος» Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλητής: Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ. Μ.Φυτίκας 

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2016

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ 
GIS ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας & 
Marathon Data Systems

www.geotee-anste.gr
E-mail: geoteeath@otenet.gr

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
2017

6o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ΤΕΙ Θεσσαλίας, ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας

Email: chatz@ap.teithe.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

4-7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
23ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΑ

Γ.Π.Α.- Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών 
Συστημάτων και Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Πρόεδρος Συνεδρίου: Α.Κουτσούρης, Αν.Καθηγητής 
Γ.Π.Α.

Τηλ.: 2105294721/23, Fax: 2105294020 Email: 
koutsouris@aua.gr 

3 – 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2017

15th CONGRESS OF THE REGIONAL COMMITTEE 
ON MEDITERRANEAN NEOGENE STRATIGRAPHY-

RCMNS 2017 «EXPLORING PHYSICAL 
LABORATORY – THE MEDITERRANEAN BASIN»

ΑΘΗΝΑ

RCMNS, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, Ελληνική 

Ιζηματολογική Ένωση, Επιτροπή Παλαιοντολογίας - 
Στρωματογραφίας

Web: http://www.rcmns2017.com/

http://www.geosociety.gr/
http://www.geotee-anste.gr
mailto:geoteeath@otenet.gr
mailto:chatz@ap.teithe.gr
mailto:marl@heliotopos.net
http://ampelos2017.conferences.gr
mailto:koutsouris@aua.gr
http://www.rcmns2017.com/

