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Υπερψηφίστηκε το νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο
εν μέσω δυναμικών κινητοποιήσεων των Επιστημονικών Φορέων

Την Κυριακή, 08 Μαΐου, το νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε τελικά από την Ολομέλεια της Βουλής 
με 153 ψήφους. Την ίδια στιγμή κορυφώνονταν οι κινητοποιήσεις των Επιστημονικών Φορέων με τη συμμετοχή 
τους στις απεργιακές κινητοποιήσεις κατά τις ημέρες συζήτησης και της ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή.
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Από την πρώτη στιγμή της δημοσιοποίησης του προσχε-
δίου νόμου για το Ασφαλιστικό - Φορολογικό, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 
από κοινού με τους υπόλοιπους Επιστημονικούς Φορείς 
της χώρας, εξέφρασε την εναντίωσή του και κατήγγειλε 
τις καταστροφικές επιπτώσεις που θα έχουν οι διατάξεις 
του εν λόγω νομοσχεδίου για τους αυτοαπασχολούμενους 
- ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και εν γένει για τους
ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους της χώρας.

Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο από το βράδυ της 
Κυριακής αποτελεί πλέον Νόμο του Κράτους, παρουσιάζει 
έναν απροκάλυπτα φορολογικό και δημοσιονομικό χαρα-
κτήρα, αγνοώντας πλήρως τις αρχές του ασφαλιστικού δι-
καίου, με αντιαναπτυξιακές επιπτώσεις.

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου νόμου, σε συνδυασμό 
με τις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις (ΦΠΑ, τέλος 
επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, απουσία αφορολό-
γητου, προκαταβολή φόρου κ.λπ.), είναι δεδομένο ότι θα 
οδηγήσει μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολούμενων επιστη-
μόνων σε βίαιη έξοδο από το επάγγελμα και επιπλέον, θα 
επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη μειωμένη εισπραξιμότητα 
των ασφαλιστικών ταμείων, ενώ θα αποτελέσει ουσιαστικό 
εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως ο θεσμικός εκ-
πρόσωπος περισσότερων από 35.000 Γεωτεχνικών, από κοι-
νού με τους υπόλοιπους Επιστημονικούς Φορείς της χώρας, 

παρουσίασαν τα κύρια χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να 
έχει ένα ασφαλιστικό σύστημα ώστε να είναι δίκαιο και βι-
ώσιμο, ώστε σε συνδυασμό με ένα αποτελεσματικό φορολο-
γικό σύστημα, να διευρύνει τη φορολογική και ασφαλιστική 
βάση και να μπορέσει να αποτελέσει τη λύση στο πρόβλημα, 
διαμέσου της ανάπτυξης και της παραγωγικής ανασυγκρό-
τησης της χώρας που αποτελούν τις μοναδικές προϋποθέ-
σεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς των ταμείων.

Επίσης, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, της κατάθεσης 
και της συζήτησης του Σ/Ν το Επιμελητήριο παρενέβη εγ-
γράφως, προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους Βουλευτές του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απαίτησε και 
κατάφερε να επιτύχει τελικώς την ένταξη των αυτοα-
πασχολούμενων Γεωτεχνικών Επιστημόνων - μελών 
του Επιμελητηρίου, χωρίς διακρίσεις και αποκλει-
σμούς, ανεξαρτήτως του ασφαλιστικού τους φορέα, 
στις μεταβατικές διατάξεις, όσον αφορά το ύψος των 
καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών των νέων 
επιστημόνων (ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 18-04-2016, 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 27-04-2016).

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θα συνεχίσει 
τις κοινές δράσεις με τους υπόλοιπους επιστημονικούς 
φορείς για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ θα εξεταστεί το 
ενδεχόμενο και οι δυνατότητες δικαστικής προσφυγής.

Ε.Σ.Π.Α.
Ολοκληρώθηκε η ενημερωτική «εκστρατεία» του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

για τα προγράμματα Ε.Σ.Π.Α.
Στις 6 Απριλίου 2016, πραγματοποιήθηκε στα Ιωάννινα 

η ενημερωτική εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από το 
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Παράρτημα ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου – Νήσων με θέμα: «Ενημερωτική εκδήλω-
ση παρουσίασης των Προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. που ήδη 

έχουν ξεκινήσει και αφορούν Γεωτεχνικούς». Τις εργασίες 
της εκδήλωσης χαιρέτισαν η κα Ηλιάνα Τσολιού, Οργανω-
τική Γραμματέας του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ο κ. Αναστάσιος 
Γάτσιος, Πρόεδρος του Παραρτήματος  ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ηπείρου 
– Νήσων. Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν οι κ.κ. Μενέλαος
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Παρέμβαση του Επιμελητηρίου για τον αποκλεισμό των αυτοαπασχολούμενων Γεω-
τεχνικών Επιστημόνων από τις διατάξεις του Σ/Ν για το Ασφαλιστικό

Στο πλαίσιο διαβούλευσης και κατάθεσης του Σ/Ν για το Ασφαλιστικό, το Επιμελητήριο παρενέβη εγγράφως, δύο φορές, 
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ζητά την ένταξη των αυτοαπασχολού-
μενων Γεωτεχνικών Επιστημόνων, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, ανεξαρτήτως του ασφαλιστικού τους φορέα, στις μετα-
βατικές διατάξεις, όσον αφορά το ύψος των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και στις ρυθμίσεις των σχετικών 
άρθρων ώστε να παρέχεται η δυνατότητα Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας των Γεωτεχνικών Μελετητών Δημοσίων Έργων, όπως 
προβλέπεται για τον κλάδο των μηχανικών (ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 18-04-2016, ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 27-04-2016).

Γαρδικιώτης, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
και Ρήγας Γιοβαννόπουλος, μέλος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ).

Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική 
εκδήλωση στην Καβάλα σε συνεργασία με το Παράρτημα 
Ανατολικής Μακεδονίας και τον Γεωπονικό Σύλλογο Ν. 
Καβάλας. Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Αντιπεριφεριάρχης 
Αγροτικής Οικονομίας & Καταπολέμησης Κουνουπιών της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, κ. Σωτή-
ρης Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Παραρτήμα-
τος κ. Ζαφείρης Μυστακίδης και ο Πρόεδρος του Γεωπο-
νικού Συλλόγου Ν. Καβάλας, κ. Γεώργιος Μπαλίκας, ενώ 

εισηγητές στην εκδήλωση ήταν οι κ.κ. Μενέλαος Γαρδικιώ-
της και Ρήγας Γιοβαννόπουλος. 

Τέλος, στις 8 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην 
Αλεξανδρούπολη η ενημερωτική ημερίδα, σε συνδιοργάνω-
ση με το Παράρτημα Θράκης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Την εκδήλωση  
χαιρέτησε ο Αντιπρόεδρος  της  Δ.Ε. του Παραρτήματος, κ.Τρι-
αντάφυλλος Παπαδάκης, ενώ εισηγητές ήταν η κα. Άννα Στα-
θουράκη, και ο κ. Ρήγας Γιοβαννόπουλος (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ).

Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.Τεύχος 3

Μενέλαος Γαρδικιώτης, 6/04/16, Ιωάννινα

Ρήγας Γιοβαννόπουλος, 6/04/16, Ιωάννινα

Από αριστερά προς τα δεξιά: Μ. Γαρδικιώτης, Ρ. Γιοβαννόπουλος, 
Ζ. Μυστακίδης, Γ. Μπαλίκας 7/04/16, Καβάλα

Από αριστερά προς τα δεξιά: Αν. Σταθουράκη, Ρ. Γιοβαννόπουλος, 
Τρ. Παπαδάκης, 8/04/16, Αλεξανδρούπολη

Ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τους Δασικούς Χάρτες και το Εθνικό Κτηματολόγιο
Με αφορμή την προκήρυξη, από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., του διαγωνισμού για την κτηματογράφηση των υπολειπόμενων πε-

ριοχών της χώρας, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με ανακοίνωσή του, επισημαίνει τους μεγάλους κινδύνους που υπάρχουν και μπορούν να 
οδηγήσουν σε αποτυχία και τη νέα αυτή προσπάθεια υλοποίησης του Εθνικού Κτηματολογίου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων που εμπλέκονται με δράσεις του Υπ.Α.Α.Τ & Λοιπών Φορέων

Το Επιμελητήριο κατέθεσε τις απόψεις του για τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που 
εμπλέκονται με δράσεις του Υπ.Α.Α.Τ. & Λοιπών Φορέων, εγγράφως, στην αρμόδια Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου 
(ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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 Πραγματοποιήθηκε το 1ο Αγροτικό Συνέδριο
 της  Ναυτεμπορικής
με τη στήριξη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Στις 23 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με τη στήριξη 
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το 1ο Αγροτικό Συνέδριο της Ναυ-
τεμπορικής με θέμα «Η ελληνική γεωργία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: προκλή-
σεις, ευκαιρίες, προοπτικές». 

Μεταξύ των ομιλητών του Συνεδρίου ήταν και ο πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 
κ. Σπ. Μάμαλης. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου εστίασε στον κλάδο της 
κτηνοτροφίας, στη φθίνουσα πορεία της παραγωγής γάλακτος στην Ελλάδα 
και στην εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο συγκεκρι-
μένος κλάδος, όπως για παράδειγμα είναι η διαφοροποίηση των προϊόντων 
για την απόκτηση προστιθέμενης αξίας. Στην ομιλία του κατέληξε ότι οδηγός 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων πρέπει να αποτελέσει ο καταναλωτής 
και οι τάσεις της αγοράς. Πρότεινε τη θεσμοθέτηση του γάλακτος ημέρας 
και την προώθηση του Ελληνικού σήματος στο γάλα. Τα σύγχρονα εργαλεία 
μάρκετινγκ, τα οποία κατέχουν οι έλληνες γεωτεχνικοί είναι αυτά που θα 
βοηθήσουν σήμερα τον έλληνα παραγωγό, μέσα σε αυτήν την δύσκολη πα-
γκοσμίως οικονομική κατάσταση (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.Τεύχος 3

 Υπό την αιγίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πραγματοποιήθηκε το 2ο Φεστιβάλ
Ελαιολάδου & Ελιάς
 Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, υπό την αιγίδα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, το 2ο Πανελλήνιο 

Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς στην Καλαμάτα, από 15 έως 17 Απριλίου. Το Φεστιβάλ διοργάνωσε ο Αγροτικός Συνεται-
ρισμός Καλαμάτας με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. 

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ διενεργήθηκε διαγωνισμός γευσιγνωσίας με την απονομή βραβείων και επαίνων στους 
νικητές και πραγματοποιήθηκε συνέδριο για την προβολή και προώθηση του ελαιοκομικού κλάδου, καθώς και για την 
ποιότητα, την αξία και το ρόλο του ελαιολάδου και της ελιάς στη διατροφή του ανθρώπου. 

Στο συνέδριο μίλησε ο πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Σπ. Μάμαλης, αναπτύσσοντας το θέμα της σημασίας του πρωτογενή τομέα 
της Αγροτικής Οικονομίας και το ρόλο του κλάδου της ελαιοκομίας σε αυτήν, ενώ εστίασε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
σήμερα ο κλάδος όπως είναι το κόστος παραγωγής του, η μεταποίηση του προϊόντος, καθώς και η πρόσβαση του προϊόντος στις 
διεθνείς αγορές. Επίσης, αναφέρθηκε στο ρόλο του συνεταιριστικού κινήματος στην παραγωγή και εμπορία λαδιού και ελαιοκο-
μικών προϊόντων (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). 

 Διαφωνεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με την αλλαγή του καθεστώτος παραγωγής
γιαουρτιού στην Ελλάδα

Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η αλλαγή του καθεστώτος παραγωγής γιαουρτιού στην Ελλάδα θα αποτελέσει ταφόπλακα 
της ελληνικής κτηνοτροφίας γιατί θα μειωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής πρώτης ύλης και των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων του Έλληνα παραγωγού, ενώ ταυτόχρονα θα ακυρώσει ένα ισχυρό brand name που η ελληνική βιο-
μηχανία τροφίμων έχει κατοχυρώσει στη συνείδηση των καταναλωτών στις διεθνείς αγορές. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι σίγουρο 
ότι οι προωθούμενες αλλαγές θα δημιουργήσουν ανεπανόρθωτες ζημιές στο παραγωγικό δυναμικό του κτηνοτροφικού 
κλάδου και για αυτό ζήτησε τη μη αλλαγή του τρόπου παρασκευής του γιαουρτιού (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

 Παρατηρήσεις του Επιμελητηρίου επί του Ν/Σ για τους Αγροτικούς
Συνεταιρισμούς
Το Επιμελητήριο στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Ν/Σ «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης 

του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» κατάθεσε τις απόψεις του επί συγκεκριμένων άρθρων του Ν/Σ στη Διαρκή 
Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων (ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160420015021_5.pdf
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αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της Ανατολικής Μακεδονί-
ας με γνώμονα την αειφορική οικονομική ανάπτυξη και την 
προστασία του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της κείμενης νομο-
θεσίας (ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ). Το έργο της Επιτροπής παρουσιάστηκε σε σχετική 
εκδήλωση στην πόλη της Καβάλας την 1η Απριλίου 2016 και 
θα παρουσιαστεί στην πόλη της Δράμας στις 13 Μαΐου 2016 
(ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ). 

 Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων

Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κοινοποίησε τις απόψεις του για τον εθνικό 
σχεδιασμό διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Ι. Τσιρώ-
νη (ΑΠΟΨΕΙΣ).

Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
Το Παράρτημα Ηπείρου – Νήσων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε 
τις προτάσεις του επί του Σ/Ν για τις Δασικές Συνεταιρι-
στικές Οργανώσεις στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλο-
ντος & Ενέργειας κ. Ι. Τσιρώνη. (ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ).

 Ορθολογική Χρήση Γεωργικών
Φαρμάκων

Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Επιμελητηρίου κατέ-
θεσε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μ. Μπόλαρη, 
επί της τροποποίησης της ΚΥΑ για την εφαρμογή της οδηγίας 
2009/128/ΕΚ για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρ-
μάκων. Το Παράρτημα, μεταξύ άλλων, προτείνει να αναλάβει 
το Επιμελητήριο τη διοργάνωση της προτεινόμενης υποχρεω-
τικής κατάρτισης – απόκτησης του πιστοποιητικού γνώσεων 
των επαγγελματιών χρηστών, εγγυώμενο την αδιαβλητότητα 
της διαδικασίας και την επαρκή κατάρτιση των επαγγελματιών 
χρηστών αξιοποιώντας το υψηλό επιστημονικό δυναμικό των 
μελών του και δίνοντας δυνατότητες απασχόλησης σε άνερ-
γους επιστήμονες (ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ).

Αξιοποίηση Ορυκτού Πλούτου
Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας αντιλαμβανόμενο τις 
προοπτικές ανάπτυξης που διανοίγονται από την αξιοποίηση 
του ορυκτού πλούτου της χώρας μας, συνέστησε μία επιστημο-
νική επιτροπή δέκα Γεωλόγων με σκοπό την καταγραφή της 
υπάρχουσας κατάστασης και την υποβολή προτάσεων για την 
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Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Πα-
νελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημο-

 σίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Κ.Δ.Υ.)
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο προέκυψε στην Π.Ε.Κ.Δ.Υ. 

από τις εκλογές της 2ης Απριλίου 2016, το οποίο συγκροτή-
θηκε σε σώμα στις 20 Απριλίου 2016. Το νέο Δ.Σ. μπορείτε 
να το δείτε ΕΔΩ.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ελ-
ληνική Γεωλογική Εταιρεία (Ε.Γ.Ε.)
Την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016 συνήλθε η Γενική Συνέλευση 
της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, με σκοπό τη διεξαγωγή 
αρχαιρεσιών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και 
των οργάνων διοίκησης των Επιστημονικών Επιτροπών της 
Εταιρίας. Το νέο Δ.Σ. της Ε.Γ.Ε. μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

 Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
στην Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων
Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Γ.Δ.Υ.)

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Γ.Δ.Υ., κατά αλφα-
βητική σειρά, έχει ως εξής:
1. Αποστόλου Νικόλαος
2. Βλαχάκης Μαρίνος
3. Γούλας Χρήστος
4. Δογάνης Κυριάκος
5. Ζαχίλας Αριστείδης 
6. Καρούτσος Κωνσταντίνος

 Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλό-
γων Γεωπόνων (Π.Ο.Σ.Γ.)
Μετά τις εκλογές της 10ης Απριλίου 2016, το νέο Διοικη-
τικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Γ. συγκροτήθηκε σε σώμα και η 
νέα σύνθεσή του έχει ως εξής:
•	 Πρόεδρος: Σοφολόγης Δημήτριος (Γεωπονικός Σύλλο-

γος Ν. Λάρισας)
•	 Αντιπρόεδρος: Παπαδόπουλος Σωτήριος (Γεωπονικός 

Σύλλογος Ν. Καβάλας)
•	 Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος: Σιόγκας Θεόδωρος (Γεωπο-

νικός Σύλλογος Ν. Κοζάνης)
•	 Γενικός Γραμματέας: Παναγούλης Χρήστος (Γεωπονικός 

Σύλλογος Ν. Λάρισας)
•	 Υπεύθυνος Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Θεοδωράτος 

Φώτιος (Γεωπονικός Σύλλογος Αχαϊας – Κεφαλληνίας – 
Ζακύνθου)

•	 Οργανωτικός Γραμματέας: Παπαχρίστος Γεώργιος (Γεω-
πονικός Σύλλογος Μακεδονίας - Θράκης)

•	 Ταμίας: Μπαγινέτας Κωνσταντίνος (Γεωπονικός Σύλλο-
γος Ν. Φθιώτιδας & Ευρυτανίας)

•	 Μέλος: Μυστακίδης Ζαφείριος (Γεωπονικός Σύλλογος Ν. 
Καβάλας)

•	 Μέλος: Νάνος Ευάγγελος (Γεωπονικός Σύλλογος Πρέβε-
ζας)

7. Λαμπρόπουλος Σωτήριος
8. Παπαευθυμίου Μαρία
9. Τσιάμης Απόστολος
10. Φουρκιώτη Γλυκερία 
11. Ψυλλίδου Αγγελική

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160406044050_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160406044050_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160506064012_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160415042132_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160415041758_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160408051330_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160422034953_5.pdf
http://www.geosociety.gr/
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Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

13 – 15 
ΜΑΪΟΥ 
2016 

3Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 
«ΣΑΜΑΡΙΑ»

ΧΑΝΙΑ

ΜΕΣΟΝΗΣΟΣ
Τηλ.210 6203614 | Fax:210 8078342

Email: info@moel.gr 
Web: www.samaria.mesonisos.gr 

25 – 27
ΜΑΪΟΥ
2016

14Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία
Web: www.ege2016.gr

27 – 28
ΜΑΪΟΥ
2016

6Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, 
ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την 
Προτυποποίηση & την Τυποποίηση 

(ΕΝΕΠΡΟΤ)
Τηλ. 2310 995461 | Fax:2310 995425

Email: protypation@auth.gr
Web: info@eneprot.gr  www.eneprot.gr

15 – 16 
IOYNIOY 2016

2Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ

LIFE12 ENV/GR/000427 reclaim  - Με τη 
συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Web: http://www.erasmus.gr/

microsites/1091

28 – 30
ΙΟΥΝΙΟΥ

2016

1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON NATURAL 
HAZARDS & INFRASTRUCTURE (PROTECTION, 

DESIGN, REHABILITATION)
ΧΑΝΙΑ 

ICONHIC
Email: secretary@iconhic2016.com

Web: www.iconhic2016

8-9 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2016

158th EAAE SEMINAR «EURO-MEDITERRANEAN 
COOPERATION IN SUSTAINABLE AGRICULTURE 

AND FOOD SECURITY: POLICIES, SUSTAINABILITY, 
MARKETING AND TRADE»

ΧΑΝΙΑ

Mediterranean Agronomic Institute of 
Chania (MAICh)

Web: http://158eaae.maich.gr/

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2016

8Ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. « Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ 
ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΜΕΤΣΟΒΟ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τηλ. 210 7722593| Fax: 210 7722594

Web: www.ntua.gr/MIRC

28 – 30
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2016

16Ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 

ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ»

ΦΛΩΡΙΝΑ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής 
Βελτίωσης Φυτών
Τηλ. 23850 54623

Email: thelaz@florina.teikoz.gr

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος 
τραπεζικής συναλλαγής για την 

πληρωμή της συνδρομής στο 
Επιμελητήριο και της εισφοράς 2% 

για τις μελέτες 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

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

Προνομιακή τιμή για τη χρήση τράπεζας νομικών 
πληροφοριών (NOMOS) από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

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

ΕΚΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ. 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

file:///F:/LITHOGRAPHIA/GEOTEE/May2016/ 
http://www.samaria.mesonisos.gr
http://www.ege2016.gr
mailto:protypation@auth.gr
mailto:info@eneprot.gr
http://www.eneprot.gr
http://www.erasmus.gr/microsites/1091
http://www.erasmus.gr/microsites/1091
mailto:secretary@iconhic2016.com
http://www.iconhic2016
http://158eaae.maich.gr/
http://www.ntua.gr/MIRC
mailto:thelaz@florina.teikoz.gr
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160308040611_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160316040426_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160120022926_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160505035639_5.pdf
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Δημόσιοι Υπάλληλοι
Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
τη στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης 
και Εφαρμογής Δράσεων του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ με μετακίνηση 
ή απόσπαση υπαλλήλων με σχέση εργασίας μονίμου 
ή ιδιωτικού δικαίου από Δημόσιες Υπηρεσίες, ΜΟΔ 
Α.Ε., Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα υποβάλλονται 
μέχρι τις 31-05-2016. Για περισσότερες πληροφορίες 
διαβάστε ΕΔΩ.

 Προκήρυξη Μεταπτυχιακών
Σπουδών
Προκήρυξη Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αγροτικής 
Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Τμήματος Επιστή-
μης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γε-
ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) «Επιχειρη-
ματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυ-
ξη». Υποβολή αιτήσεων: 9 Μαΐου – 16 Ιουλίου 2016. 
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Εργασία

Κατανομή εποχικού προσωπικού σε Περιφερειακές 
Ενότητες – Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του 
Δάκου της Ελιάς το 2016 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΑ-
ΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2016.

Όσοι επιθυμείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασί-
ας μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του Σωματείου 
Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αττικής, Ανατο-
λικής Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων 
Αιγαίου (ΗΣΙΟΔΟΣ) (ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ).

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
Ο Εθνικός Διάλογος για το κυνήγι έχει την δική του 
ιστοσελίδα στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος & Ενέργειας, από τις 19 Απριλίου (ΕΘΝΙΚΟΣ 
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ). Όσοι ενδιαφέρονται 
μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις προτάσεις των 
φορέων που συμμετέχουν στον διάλογο. 
Η υποβολή των προτάσεων γίνεται στις παρακάτω δι-
ευθύνσεις εθνικού ταχυδρομείου: ethnikosdialogos_
kynigi@yahoo.gr, ethnikos.dialogos.kynigi@gmail.com

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ  

•	  Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει τεθεί σε διαβού-
λευση η Κ.Υ.Α. του ΥΠ.Α.Α.Τ. και του Υπουργείου Οικο-
νομικών με την οποία τροποποιείται το άρθρο 82 του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών που αφορά στο γιαούρτι 
(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ.)

•	  Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος έχει θέσει σε δημόσια 
διαβούλευση τον κανονισμό ελέγχου και απονομής ελ-
ληνικού σήματος που αφορά στις επιτραπέζιες ελιές μέ-
χρι την 17η Μαΐου 2016 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ) 

•	  Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας έθεσε σε 
δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Επίσπευση 
διαδικασιών κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των 
δασικών χαρτών και λοιπές διατάξεις» μέχρι την 4η Μα-
ΐου 2016 (ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 
ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ)

•	  Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος έθεσε σε δημόσια διαβού-
λευση τον κανονισμό ελέγχου και απονομής ελληνικού 
σήματος που αφορά στο εξαιρετικό παρθένο και παρθέ-
νο ελαιόλαδο μέχρι την 5η Μαΐου 2016 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΠΑΡΘΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ)

•	 Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γεώρ-
γιος Σταθάκης,  έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευ-
ση το Σχέδιο Νόμου «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία 
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» και 
το Παράρτημα αυτού και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους 
και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας 
προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του 
νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευ-
τέρα 16 Μαΐου 2016 και ώρα 17.00 (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΙΔΙ-
ΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ).

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κανονισμού 
προεκτιμώμενων αμοιβών της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. των με-
λετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία Εθνι-
κού Κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας (Υ.Α. 
15649/31-03-2016 (ΦΕΚ 923/Β/5-4-2016)
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