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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο 
Αγροτικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής στην Αθήνα, στις 
5 Απριλίου 2017, με θέμα «Καλλιεργώντας την Ανάπτυξη 
ή Αγρανάπαυση;», με τη στήριξη του Γεωτεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Στο Συνέδριο συμμετείχε το Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας με τους κ.κ. Σπυρίδωνα Μάμαλη, 

Σπ. Μάμαλης: Δασικοί Χάρτες – Τα προβλήματα και οι λύσεις

Άρθρο του Προέδρου του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. 
Σπυρίδωνα Μάμαλη, φιλοξενήθηκε στο ένθετο της 
εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, την Κυριακή 9 Απριλίου 
2017 για το θέμα των δασικών χαρτών. Ο κ. Μάμαλης 
τονίζει στο άρθρο του ότι το Επιμελητήριο θεωρεί υψίστης 
σημασίας το έργο της ανάρτησης και της κύρωσης των 
δασικών χαρτών που εξελίσσεται αυτήν την περίοδο στη 
μισή περίπου Ελλάδα. Πάγια θέση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι 
ότι οι κυρωμένοι δασικοί χάρτες αποτελούν απαραίτητο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ. 1-3)
Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ. 3-4)
Νομοθεσία - Διάφορα (σελ. 4-5)
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων (σελ. 6-7)
Ανακοινώσεις ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ. 7)

Πρόεδρο του Δ.Σ., Ευθύμιο Σπυρίδη, Β΄ Αντιπρόεδρο, 
Μενέλαο Γαρδικιώτη, Γ. Γραμματέα, Γεώργιο Λώλο, 
Μέλος, Διονύσιο Γκούτη, Μέλος και Ρήγα Γιοβαννόπουλο, 
Μέλος, ενώ ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου συμμετείχε 
και στο 4ο Πάνελ του Συνεδρίου «Τεχνολογία και 
Καινοτομία» ως ομιλητής.

Στην ομιλία του ο κ. Μάμαλης επεσήμανε ότι 
η καινοτομία και η εισαγωγή νέας τεχνολογίας στον 
πρωτογενή τομέα παραγωγής θα πρέπει να συνοδεύονται 
από τις γεωργικές εφαρμογές. Τόνισε ότι ένα μέτρο του 
ΕΣΠΑ που θα έπρεπε ήδη να έχει εφαρμοστεί είναι οι 
γεωργικοί σύμβουλοι και ότι η παροχή των γεωργικών 
συμβουλών στον παραγωγό (extension services), όπως 
και η λειτουργία των innovation brokers, για τη μεταφορά 
της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα, είναι υπηρεσίες 
που επιτρέπουν τη σύνδεση μεταξύ των Ερευνητικών 
Φορέων και Πανεπιστημίων με τον παραγωγό. Τέλος, 
επεσήμανε ότι το Επιμελητήριο βρίσκεται σε συνεχή 
διάλογο με τα ερευνητικά κέντρα, με τα Πανεπιστήμια 
αλλά και με το Υπουργείο επιτελώντας τον ρόλο του που 
είναι η στήριξη, η βοήθεια και η παροχή συμβουλών 
προς το Υπ.Α.Α.Τ. το οποίο με τη σειρά του θα βοηθήσει 
και θα στηρίξει τον αγροτικό κλάδο. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ.

Από αριστερά προς τα δεξιά: κa. Λέττα Καλαμαρά, δημοσιογράφος της Ναυ-
τεμπορικής – συντονίστρια του πάνελ, κ. Rafi Dayan, ιδρυτής και Διευ-
 θύνων Σύμβουλος της Green Ltd,  κ. Σπυρίδων Μάμαλης, Πρόεδρος του
Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Θωμάς Μπαρτζάνας, Διευθυντής Ερευνών του ΕΚΕ-
ΤΑ, κ. Saverio Romeo, Principal Analyst, Beecham Research, επισκέ-
πτης διδάσκοντας και ερευνητής στο Birkbeck College του Λονδίνου

εργαλείο για τους επενδυτές, τους παραγωγούς και 
τους πολίτες, αλλά και για τη χάραξη και την εφαρμογή 
αναπτυξιακής πολιτικής, ενώ η απουσία τους αποτελεί 
τροχοπέδη για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου, 
καθιστώντας ατελέσφορη οποιαδήποτε σχετική 
προσπάθεια. Αναλυτικά, το άρθρο του Προέδρου του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

mailto:pub_relations@geotee.gr
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        Σ/Ν: Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις
Επιστολή προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής 

και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων απέστειλε το 
Επιμελητήριο στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί του Σχεδίου 
Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις» που είχε  κατατεθεί προς ψήφιση στη 
Βουλή των Ελλήνων και ως συνέχεια της τοποθέτησης του 
εκπροσώπου του Επιμελητηρίου στη σχετική συζήτηση 
στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. 

Στην επιστολή του το Επιμελητήριο καταθέτει 

        Συνάντηση της Επιτροπής Π.Α.Α. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τον Γ.Γ. κ. Χαράλαμπο Κασίμη
Στις 29 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση 

μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής 
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπ.Α.Α.Τ.  κ. 
Χαράλαμπου Κασίμη και υπηρεσιακών στελεχών του 
Υπουργείου, με μέλη της Επιτροπής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την 
αναμόρφωση του ΠΑΑ (Μενέλαος Γαρδιιώτης, συντονιστής 
της Επιτροπής και Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 
Γρηγόριος Τιμοσίδης, Π.Ε.Φ.Α. και Δημήτριος Σοφολόγης, 
εκπρόσωπος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο ΠΑΑ 2014-2020).

Στη συνάντηση, ο Γ.Γ. του Υπ.Α.Α.Τ και τα υπηρεσιακά 
του στελέχη ενημέρωσαν τα μέλη της Επιτροπής του 
Επιμελητηρίου για το πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης 
το σχετικό χρονοδιάγραμμα, όπως προδημοσίευση στα 
τέλη Απριλίου και προκήρυξη τον Ιούνιο, καθώς και 
για ζητήματα σχετικά με την πρόσκληση του μέτρου. Η 
Επιτροπή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επεσήμανε στον Γ.Γ. ότι θα πρέπει 
να επιταχυνθούν όλες οι διαδικασίες ώστε η προδημοσίευση 
να είναι πριν από τα τέλη Απριλίου έτοιμη γιατί το ΟΣΔΕ 
έχει ήδη ανοίξει.

Επιπλέον, τα μέλη της Επιτροπής τόνισαν ότι θα 
πρέπει να εξεταστεί με μεγάλη προσοχή το ποσοστό της 
μέγιστης ενίσχυσης που θα μπορεί να λάβει ένας αγρότης, 
λόγω του διαφαινόμενου μεγάλου ενδιαφέροντος που 
έχουν τα Σχέδια Βελτίωσης στον αγροτικό κόσμο. Τα πολύ 
μεγάλα ποσοστά δεν είναι απαραίτητο ότι βοηθούν πάντα 
αυτούς που είναι βιώσιμοι και υγιείς να επενδύσουν, ενώ 
οδηγούν σε επενδυτικά σχέδια μεγάλου προϋπολογισμού 
τα οποία όμως πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται 

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ευθύμιος Τσιατούρας, Μενέαλος Γαρδικιώ-
της, Χαράλαμπος Κασίμης, Γρηγόριος Τιμοσίδης, Δημήτριος Σοφολόγης

        ΦΕΤΑ: Τεχνική λύση και τροποποίηση του φακέλου Π.Ο.Π.
Με αφορμή την έγκριση της Εμπορικής Συμφωνίας 

μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά από την 
Ευρωβουλή, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει πως για δεύτερη 
φορά αποτυγχάνει η ελληνική κυβέρνηση να προστατεύσει 
το καθεστώς του Προϊόντος Ονομασίας Προέλευσης 
(Π.Ο.Π.) για την φέτα.

Η αδυναμία προστασίας της φέτας, ως ένα από τα 

πλέον αναγνωρίσιμα, διεθνώς, ελληνικά τρόφιμα αλλά 
και ως ένα από τα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα 
του πρωτογενή τομέα παραγωγής αποτελεί πλήγμα στις 
προοπτικές ανάκαμψης του πρωτογενή τομέα και της 
οικονομίας γενικότερα.

Το Επιμελητήριο ζητάει από την κυβέρνηση να 
προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 

τις ειδικές παρατηρήσεις του επί των διατάξεων του 
Σ/Ν, προτείνει νέες διατάξεις που θεωρεί ότι πρέπει να 
προστεθούν ενώ τέλος, επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν 
να αντιμετωπίζεται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος η 
θέσπιση ρυθμίσεων που άπτονται άμεσα της προστασίας 
του δημοσίου συμφέροντος, χωρίς να έχει προηγηθεί 
ουσιαστική και στο βάθος διαβούλευση επί του θέματος. 
Αναλυτικά, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του Σ/Ν μπορείτε να τις διαβάσετε στο σχετικό 
του ΕΓΓΡΑΦΟ.

στις πραγματικές ανάγκες των επενδυτών. Τα μέλη 
της Επιτροπής του Επιμελητηρίου υπογράμμισαν ότι 
συμφωνούν με το γεγονός ότι τα μικρά νησιά του Αιγαίου 
θα πρέπει να βοηθηθούν με ποσοστό χρηματοδότησης που 
να φτάνει το 75%, ενώ θεωρούν πως το χτίσιμο ποσοστού 
για νέους αγρότες που διαμένουν σε ορεινές περιοχές  
και για συλλογικές επενδύσεις κινείται προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Τέλος, το μέγιστο ποσοστό πέραν των μικρών 
νησιών δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 65%. 

Αναλυτικότερα, μπορείτε να διαβάσετε τις 
επισημάνσεις της Επιτροπής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το 
πρόγραμμα των Σχεδίων Βελτίωσης, οι οποίες κατατέθηκαν 
και εγγράφως στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, 
ΕΔΩ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

πλισμού & Συσκευασίας, DETROP που πραγματοποιήθηκε 
από 3 έως 6 Μαρτίου 2017 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης, φιλοξενούμενο στο περίπτερο του Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μαζί με άλλους 
Εποπτευόμενους Φορείς του. Παράλληλα, έδωσε το παρόν, 
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του, στην ημερίδα που 
διοργάνωσε ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», η ΚΕΟΣΟΕ,  η ΕΔΟΔΑΟ 
και η εκπομπή AGROWEEK της ΕΡΤ3 με θέμα «Το δυναμι-
κό του ελληνικού αμπελώνα: το παρόν και το μέλλον» στις 
4 Μαρτίου στο πλαίσιο της εν λόγω έκθεσης. Την παρουσία 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 26η DETROP μπορείτε να τη δείτε στο 

σχετικό Δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Κυκλοφόρησαν τα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ 
Κυκλοφόρησε το επιστημονικό περιοδικό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

«Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα» (Τεύχος 1/2016, Τόμος 
25, Σειρά VI) και περιλαμβάνει συνολικά 4 ερευνητικές ερ-
γασίες. Το τεύχος μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου, ακολουθώντας τη διαδρο-
μή: Εκδόσεις- Εκδηλώσεις/ Περιοδικές Εκδόσεις/ Γεωτεχνι-
κά Επιστημονικά Θέματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ
• Την πρότασή του, εγγράφως, απέστειλε το Παράρτημα 

Ηπείρου - Νήσων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς τους Υπουργούς 
Οικονομίας & Ανάπτυξης, Υποδομών & Μεταφορών και 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας αλλά και στους Βουλευτές 
της Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας για τις απευθείας 
αναθέσεις μελετών έως 20.00 ευρώ με βάση τον Νόμο 
4412/2016. Το Παράρτημα, τονίζοντας το οικονομικό 
αδιέξοδο των μελετητών λόγω της μη λειτουργίας της 
ψηφιακής πλατφόρμας και την μη ολοκλήρωση του μη-
τρώου μελετητών με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
γίνουν απευθείας αναθέσεις μελετών έως 20.000 ευρώ 
με τον Ν. 4412/2016, πρότεινε να ισχύσει το προηγού-
μενο καθεστώς ανάθεσης μελετών με την προϋπόθεση 
ότι δεν θα γίνεται παραπάνω από μία ανάθεση ανά με-
λετητή από τον ίδιο Δήμο. Αναλυτικά, την πρόταση του 
Παραρτήματος μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

• Το Παράρτημα Ηπείρου – Νήσων του Επιμελητηρίου 
απέστειλε εγγράφως στον Υπουργό Υποδομών & Με-
ταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη, την πρότασή του για την 
τροποποίηση του Ν. 4412/2016 σχετικά με την εκπρο-
σώπηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις επιτροπές διαγωνισμών 
δημοσίων συμβάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο του Παραρ-
τήματος ΕΔΩ. 

• Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γε-
ώργιο Σταθάκη, απέστειλε τις προτάσεις – παρατηρή-
σεις του επί του σχεδίου ΠΔ «Κατηγορίες και περιεχό-
μενο χρήσεων γης» το Παράρτημα Ηπείρου – Νήσων, 
επισημαίνοντας ότι η αναγνώριση της γενικής κατηγο-
ρίας γης «αγροτικής χρήσης» αποτελεί το θετικό σημείο 
του εν λόγω σχεδίου το οποίο όμως ακυρώνεται από τις 
επιμέρους χρήσεις γης. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο του Παραρ-
τήματος ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Δελτίο τύπου εξέδωσε το Παράρτημα Πελοποννήσου & 

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας για τον κίνδυνο που ελλοχεύει 
για πολλούς πολίτες εάν δεν δοθεί παράταση στις ενστά-
σεις των δασικών χαρτών, αφού όμως είχε προηγηθεί 
σχετική επιστολή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

• Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελ-
λάδας με αφορμή την κατανομή των ποσών για την 
εκτέλεση της δακοκτονίας την ερχόμενη ελαιοκομική 
περίοδο απέστειλε επιστολή προς τους αρμοδίους για 
τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από την 
υποχρηματοδότηση λόγω λανθασμένων κριτηρίων. Κρι-
τήρια που αδικούν την Πελοπόννησο και τη Δυτική Στε-
ρεά Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
διαβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Κοινό ψήφισμα για την ανάρτηση των δασικών χαρ-

τών εξέδωσαν το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του 
Τ.Ε.Ε., ο Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Δήμος 
Καβάλας, ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ.

• Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. 
Ευάγγελο Αποστόλου, απέστειλε το Παράρτημα Ανατο-
λικής Μακεδονίας για τα προβλήματα που ανακύπτουν 
από την πρόσκληση του μέτρου 11 για τη Βιολογική Κτη-
νοτροφία. Αναλυτικά, για τα προβλήματα αλλά και για τα 
μέτρα αντιμετώπισής τους που προτείνει το Παράρτημα, 
μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική επιστολή ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ενημερωτικές ημερίδες στην Έδεσσα (24-02-2017) και 
στον Πολύγυρο Χαλκιδικής (28-02-2017) πραγματοποίη-

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170411073653_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170424025506_4.pdf
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        Αποκλεισμός Γεωτεχνικών Υπαλλήλων από τις θέσεις ευθύνης οργανικών 
        μονάδων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Έγγραφο προς τον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών κ. Χ. Σπίρτζη, απέστειλε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τον 
αποκλεισμό των γεωτεχνικών υπαλλήλων από τις θέσεις 
ευθύνης οργανικών μονάδων του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών. 

Το Επιμελητήριο τονίζει στο έγγραφό του ότι οι 
γεωτεχνικοί, με βάση τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά 
τους δικαιώματα (Π.Δ. 344/2000) και τα προβλεπόμενα 
στις ειδικότερες ισχύουσες σχετικές διατάξεις στελεχώνουν 
οργανικές μονάδες του δημοσίου τομέα έχοντας ως 
αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση και επίβλεψη 
μελετών, την κατασκευή έργων, την προστασία του 
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την Πολιτική 
Προστασία, την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, την 
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κ.λπ. 
και τοποθετούνται ως προϊστάμενοι των υπηρεσιών 

        Επιβεβλημένη η συμμετοχή εκπροσώπου του Επιμελητηρίου 
        στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης

Με αφορμή την κατάθεση προς ψήφιση του Σχεδίου 
Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης” και άλλες διατάξεις» στη Βουλή των 
Ελλήνων και ειδικότερα, τις διατάξεις του Σ/Ν που αφορούν 
τη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, το 
Επιμελητήριο έστειλε εγγράφως αίτημά του προς το 
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης για τη συμμετοχή 
εκπροσώπου του Επιμελητηρίου στη σύνθεση του εν λόγω 
Συμβουλίου. 

Με αφορμή την Υπουργική Απόφαση για την έναρξη 
λειτουργίας του «Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος 
Κληρώσεων για τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών 
υπηρεσιών» (ΦΕΚ 900/Β/13-3-2017) το Παράρτημα 
Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε επιστολή 

διασφαλιστεί η ισότιμη προστασία της φέτας με τα Π.Ο.Π. 
προϊόντα του παραρτήματος 20.Α της Ε.Ε., η πλήρης 
προστασία της στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά, το 
κοινοτικό κεκτημένο, όπως των προδιαγραφών αποτροπής 
των μεταλλαγμένων τόσο για τη χρήση τους ως ζωοτροφές 
όσο και για τη δημόσια υγεία και να προχωρήσει στην 
τροποποίηση της Υ.Α. 313025/11-1-1994 «Αναγνώριση 

προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.) τυριού 
ΦΕΤΑ (FET Α)» (ΦΕΚ 8/Β/1994) ώστε να συμπεριληφθεί 
σε αυτή η μικροβιακή χλωρίδα η οποία είναι απαραίτητη 
για τη γαλακτική ζύμωση που πραγματοποιείται κατά 
την παρασκευή της φέτας. Αναλυτικότερα, τις θέσεις και 
τις προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη φέτα μπορείτε να τις 
διαβάσετε στο σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

αυτών. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις ευθύνης του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών, οι γεωτεχνικοί σήμερα έχουν 
τη δυνατότητα, βάσει του υφιστάμενου Οργανισμού, να 
προΐστανται σε 17 οργανικές μονάδες. Πρακτικώς όμως 
αυτή η δυνατότητα καταργείται με το εν λόγω σχέδιο 
Οργανισμού, το οποίο συνέταξε ομάδα εργασίας στην οποία 
δε συμμετείχε υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών 
παρά τις σχετικές παρεμβάσεις τόσο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. όσο και 
των γεωτεχνικών συνδικαλιστικών φορέων.

Το Επιμελητήριο επισημαίνει ότι η άρση του 
αποκλεισμού επιβάλλεται τόσο για λόγους τήρησης 
των αρχών της ισότητας και αξιοκρατίας της Δημόσιας 
Διοίκησης, όσο και προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη 
αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του Υπουργείου. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το 
σχετικό  ΕΓΓΡΑΦΟ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Δεδομένου ότι τα βασικά αντικείμενα ενασχόλησης 
του Συμβουλίου αποτελούν και αντικείμενα στα οποία 
έχουν μεγάλη γνώση και εμπειρία οι επιστήμονες, 
μέλη του Επιμελητηρίου, όπως είναι η τυποποίηση, 
οι εργαστηριακές δοκιμές, τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και η πιστοποίηση προϊόντων, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
πιστεύει πως η συμμετοχή εκπροσώπου του στο Εθνικό 
Συμβούλιο Διαπίστευσης είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το 
σχετικό έγγραφο του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

πλισμού & Συσκευασίας, DETROP που πραγματοποιήθηκε 
από 3 έως 6 Μαρτίου 2017 στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης, φιλοξενούμενο στο περίπτερο του Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μαζί με άλλους 
Εποπτευόμενους Φορείς του. Παράλληλα, έδωσε το παρόν, 
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του, στην ημερίδα που 
διοργάνωσε ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», η ΚΕΟΣΟΕ,  η ΕΔΟΔΑΟ 
και η εκπομπή AGROWEEK της ΕΡΤ3 με θέμα «Το δυναμι-
κό του ελληνικού αμπελώνα: το παρόν και το μέλλον» στις 
4 Μαρτίου στο πλαίσιο της εν λόγω έκθεσης. Την παρουσία 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 26η DETROP μπορείτε να τη δείτε στο 

σχετικό Δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Κυκλοφόρησαν τα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ 
Κυκλοφόρησε το επιστημονικό περιοδικό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

«Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα» (Τεύχος 1/2016, Τόμος 
25, Σειρά VI) και περιλαμβάνει συνολικά 4 ερευνητικές ερ-
γασίες. Το τεύχος μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου, ακολουθώντας τη διαδρο-
μή: Εκδόσεις- Εκδηλώσεις/ Περιοδικές Εκδόσεις/ Γεωτεχνι-
κά Επιστημονικά Θέματα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ
• Την πρότασή του, εγγράφως, απέστειλε το Παράρτημα 

Ηπείρου - Νήσων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς τους Υπουργούς 
Οικονομίας & Ανάπτυξης, Υποδομών & Μεταφορών και 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας αλλά και στους Βουλευτές 
της Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας για τις απευθείας 
αναθέσεις μελετών έως 20.00 ευρώ με βάση τον Νόμο 
4412/2016. Το Παράρτημα, τονίζοντας το οικονομικό 
αδιέξοδο των μελετητών λόγω της μη λειτουργίας της 
ψηφιακής πλατφόρμας και την μη ολοκλήρωση του μη-
τρώου μελετητών με αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
γίνουν απευθείας αναθέσεις μελετών έως 20.000 ευρώ 
με τον Ν. 4412/2016, πρότεινε να ισχύσει το προηγού-
μενο καθεστώς ανάθεσης μελετών με την προϋπόθεση 
ότι δεν θα γίνεται παραπάνω από μία ανάθεση ανά με-
λετητή από τον ίδιο Δήμο. Αναλυτικά, την πρόταση του 
Παραρτήματος μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

• Το Παράρτημα Ηπείρου – Νήσων του Επιμελητηρίου 
απέστειλε εγγράφως στον Υπουργό Υποδομών & Με-
ταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη, την πρότασή του για την 
τροποποίηση του Ν. 4412/2016 σχετικά με την εκπρο-
σώπηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στις επιτροπές διαγωνισμών 
δημοσίων συμβάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο του Παραρ-
τήματος ΕΔΩ. 

• Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γε-
ώργιο Σταθάκη, απέστειλε τις προτάσεις – παρατηρή-
σεις του επί του σχεδίου ΠΔ «Κατηγορίες και περιεχό-
μενο χρήσεων γης» το Παράρτημα Ηπείρου – Νήσων, 
επισημαίνοντας ότι η αναγνώριση της γενικής κατηγο-
ρίας γης «αγροτικής χρήσης» αποτελεί το θετικό σημείο 
του εν λόγω σχεδίου το οποίο όμως ακυρώνεται από τις 
επιμέρους χρήσεις γης. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο του Παραρ-
τήματος ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Δελτίο τύπου εξέδωσε το Παράρτημα Πελοποννήσου & 

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας για τον κίνδυνο που ελλοχεύει 
για πολλούς πολίτες εάν δεν δοθεί παράταση στις ενστά-
σεις των δασικών χαρτών, αφού όμως είχε προηγηθεί 
σχετική επιστολή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ.

• Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελ-
λάδας με αφορμή την κατανομή των ποσών για την 
εκτέλεση της δακοκτονίας την ερχόμενη ελαιοκομική 
περίοδο απέστειλε επιστολή προς τους αρμοδίους για 
τα προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από την 
υποχρηματοδότηση λόγω λανθασμένων κριτηρίων. Κρι-
τήρια που αδικούν την Πελοπόννησο και τη Δυτική Στε-
ρεά Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
διαβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Κοινό ψήφισμα για την ανάρτηση των δασικών χαρ-

τών εξέδωσαν το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του 
Τ.Ε.Ε., ο Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Δήμος 
Καβάλας, ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ.

• Επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. 
Ευάγγελο Αποστόλου, απέστειλε το Παράρτημα Ανατο-
λικής Μακεδονίας για τα προβλήματα που ανακύπτουν 
από την πρόσκληση του μέτρου 11 για τη Βιολογική Κτη-
νοτροφία. Αναλυτικά, για τα προβλήματα αλλά και για τα 
μέτρα αντιμετώπισής τους που προτείνει το Παράρτημα, 
μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική επιστολή ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ενημερωτικές ημερίδες στην Έδεσσα (24-02-2017) και 
στον Πολύγυρο Χαλκιδικής (28-02-2017) πραγματοποίη-

στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χ. Σπίρτζη, 
επισημαίνοντας τα προβλήματα που ανακύπτουν από 
την εφαρμογή του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος 
Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.). Αναλυτικά, μπορείτε να διαβάσετε 
τα προβλήματα του Κ.Η.Σ.Κ. που επισημαίνει το Παράρτημα 
ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170419035927_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170327081350_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170424025919_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170419044031_4.pdf
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	N. 4467/2017: Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 56/Α/13-04-
2017. 

	 Υ.Α. 63486/Ε2/12-04-2017: Πρόσκληση υποψηφίων 
εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην 
Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών 
και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-
2018, ΦΕΚ 1315/Β/13-04-2017.

	 Υ.Α. 3499/31-03-2017: 2η Τροποποίηση της αριθμ. 
5360/02-07-2010 (Β 1055) υπουργικής απόφασης 
«Λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής υπουργικής 
απόφασης 4424/721/12-06-2010 Καθεστώτα 
Ενισχύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-
2013 για τον Άξονα 3 του Προγράμματος «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)»/ 
Ανειλημμένες υποχρεώσεις των Μέτρων 311, 312 και 
313 του ΠΑΑ 2007-2013 στο Μέτρο 6/Υπομέτρο 6.4 
του ΠΑΑ 2014-2020, ΦΕΚ 1277/Β/12-04-2017.

	 Υ.Α. 3498/31-03-2017: Τροποποίηση της αριθμ. 
8585/10-10-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
3322/Β/2016) «Λεπτομέρειες εφαρμογής του 
Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της 
Ελλάδας 2014-2020» ΦΕΚ 1277/Β/12-04-2017.

	 Υ.Α. 1548/37553/31-03-2017: Τροποποίηση 
της αριθμ. 4653/106862/7.10.2015 υπουργικής 
απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών 
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Τις παρατηρήσεις του επί του Σχεδίου Π.Δ. για 
τον καθορισμό κατηγοριών και περιεχομένου χρήσεων 
γης κοινοποίησε το Παράρτημα Πελοποννήσου & 
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σ. Φάμελλο. Το Παράρτημα 
στο σχετικό του έγγραφο επισημαίνει ότι το εν λόγω Σχέδιο 
μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη γραφειοκρατία, σε 
εμπόδια στη γεωργία και στη θεσμοθέτηση πολύ ειδικών 
εγκαταστάσεων οι οποίες αποκτούν την έννοια της 

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε 
μία ενδιαφέρουσα ημερίδα στην Κοζάνη, που διοργάνωσε 
το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε 
συνεργασία με τον Δήμο Κοζάνης και τον Γεωπονικό 
Σύλλογο του Ν. Κοζάνης. Το θέμα της ημερίδας ήταν 
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σε με επιτυχία το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του 
Επιμελητηρίου με θέμα την ανάρτηση των δασικών χαρ-
τών, σε συνεργασία με το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 
του Τ.Ε.Ε. και τους Δικηγορικούς συλλόγους Έδεσσας και 
Χαλκιδικής, αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ενημερωτική ημερίδα πραγματοποίησε με επιτυχία το Πα-
ράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Επιμελητηρίου στις 22 
Μαρτίου στην Κοζάνη με θέμα την ανάρτηση των δασικών 
χαρτών και τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας συμμετείχε, μαζί με 
τη Διεύθυνση Δασών Μαγνησίας, το Τμήμα Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το ΤΕΕ Μαγνησίας, τον 
Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου, τον Συμβολαιογραφικό Σύλ-
λογο Εφετών Βόλου, τον Γεωπονικό Σύλλογο Μαγνησίας 
και τον Σύλλογο Αγρονόμων, Τοπογράφων Μηχανικών 
Μαγνησίας, στη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας που 
πραγματοποιήθηκε στο Βόλο στις 8 Μαρτίου με θέμα τους 
δασικούς χάρτες, τα προβλήματα και τις προοπτικές. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Το Παράρτημα συμμετείχε στη διημερίδα επαγγελματικού 
προσανατολισμού που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, 11 – 
12 Μαρτίου 2017, ενημερώνοντας μαθητές και γονείς για 
τους γεωτεχνικούς κλάδους και τα αντικείμενα σπουδών 
τους, αλλά και για το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Καθορισμός ανταποδοτικών τελών και είσπραξη πό-
ρων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΠΔ 
12/2017).

• Ψηφίστηκε στις 22/03/2017 η τροπολογία σύμφωνα με 
την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή 
αντιρρήσεων, κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη 
που αναρτήθηκε, από τις 60 ημέρες στις 90 ημέρες από 
την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής 
αντιρρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 
3889/2010. Η τροπολογία είχε κατατεθεί από το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κύρωση μνη-
μονίου κατανόησης μεταξύ Ελλάδος και Αζερμπαϊτζάν 
για συνεργασία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών 
και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Κατά τη διάρκεια 
συζήτησης στη Βουλή προστέθηκε διάταξη που κατα-
λαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά τις 22/03/2017 διαδι-
κασίες, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα μέχρι τη 
δημοσίευση του Νόμου σε ΦΕΚ, στους δασικούς χάρτες 
που αναρτήθηκαν στις 13 Ιανουαρίου και η προθεσμία 
υποβολής των αντιρρήσεων έληξε στις 22/03/2017, ΨΗ-
ΦΙΣΘΕΝΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

• Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ15299/ΦΝ466/02/03/2017: Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβά-
σεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ΦΕΚ 900/Β/17-
03-2017.

• Υ.Α. 729/23133/01-03-2017: Πρόγραμμα επιτήρησης 
Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών 
Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά, ΦΕΚ 
837/Β/15-03-2017.

• Κ.Υ.Α. οικ.140424/06-03-2017: Τροποποίηση της υπ΄α-
ριθμ. 146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-
τηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποί-
ησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των 
αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες 
συναφείς διατάξεις» (Β 2878 και Β 3142 2014), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. 101123/2015 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β 1435) και την υπ΄αριθμ. οικ. 
17066/2016 κοινή υπουργική απόφαση (Β 69) καθώς 
και της υπ΄αριθμ. 145026/2014 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού 
Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφα-
νειακά και Υπόγεια Συστήματα» (Β 31), όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπ΄αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β 1212), ΦΕΚ 814/Β/14-03-2017.

• Εγκύκλιος 5/2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών (ΔΝΣγ/12298/ΦΝ 439.6): Αναπροσαρμογή τιμής 
συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοι-
βών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2017, ΕΓΚΥ-
ΚΛΙΟΣ.

• Υπ.Α.Α.Τ.: Προδημοσίευση της δράσης 10.01.04 «Μείω-
ση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» 
του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά 
Μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2020,  ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 10.01.04.

• Υ.Α. 151362/673/21-02-2017: Τιμές ανάθεσης υλοτομι-
κών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής, ΦΕΚ 
707/Β/07-03-2017.

• 2η και 3η τροποποίηση της αριθμ. 130/5917/18-01-
2017 πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης 
για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» 

Νομοθεσία

που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του 
άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (ΦΕΚ 
2157/Β/2015) όπως ισχύει, ΦΕΚ 1231/Β/07-04-2017.

	 Υ.Α. 27192/04-04-2017: 4η Τροποποίηση της αριθ. 
130/5917/18.01.2017 Πρόσκλησης, για την υποβολή 
αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 
«Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020, όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, Υ.Α..

	 Υ.Α. 593/3747/31-03-2017: Καθορισμός των 
λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη 
για επενδύσεις στη μεταποίηση / εμπορία/και /ή 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 
2014-2020, ΦΕΚ 1190/Β/04-07-2017.

	 Κ.Υ.Α. 95/34013/23-03-2017: Χορήγηση ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας (de minimis) σε κτηνοτρόφους 
αιγοπροβάτων και βοοειδών που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή της ν. Θάσου, της ν. Χίου και των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Εύβοιας, Μεσσηνίας, 
Λακωνίας και Ηλείας, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής (EE L 352,24-12-
2013, σ. 9), ΦΕΚ 1152/Β/03-04-2017.

	 Υ.Α. 1133/34446/24-03-2017: Τροποποίηση της αριθμ. 
1178/7361/10-03-2015 απόφασης του Αν. Υπουργού 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης 
της εδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι 
σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

χρήσης γης και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ξεπερνούν 
ευκολότερα τις προβλέψεις της εξειδικευμένης νομοθεσίας 
σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία τους. 
Επιπλέον, η πρόβλεψη των μεταβατικών διατάξεων για 
σχεδόν άμεση προσαρμογή των υφιστάμενων Γ.Π.Σ. στα 
νέα δεδομένα μπορεί να οδηγήσει σε αόριστη αναστολή 
των προβλέψεων της πολεοδομικής νομοθεσίας, με ότι 
προεκτάσεις μπορεί να έχει κάτι τέτοιο στους πολίτες. 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε το 
σχετικό ΕΓΓΡΑΦΟ του Παραρτήματος.

«Επιπτώσεις από την εφαρμογή των Διατλαντικών 
Συμφωνιών CETA & TIP στην κοινωνία, την οικονομία 
και την αγροτική παραγωγή». Τα αποτελέσματα της 
ημερίδας μπορείτε να τα διαβάσετε στο σχετικό ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ του Παραρτήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170418050402_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170418050402_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170418050120_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170418045132_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170418045132_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170418044625_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170406045938_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170405024429_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170405023909_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170330053058_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170410015753_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170410015753_5.pdf
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Συμβουλίου (Β 430), ΦΕΚ 1140/Β/31-03-2017.
	 Υ.Α. 153407/447/03-03-2017: Ορισμός συντελεστή Μ 

ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων 
διατάξεων του Π.Δ. 437/1981, ΦΕΚ 981/Β/23-03-
2017.

	 Υ.Α. 730/23143/01-03-2017: Πρόγραμμα 
Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους 
Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ), ΦΕΚ 952/
Β/22-03-2017.

	 Υ.Α. 11258/06-03-2017: Εξειδίκευση περιεχομένου 
Περιφερειακών Σχεδίων για την Προσαρμογή στην 

Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ), σύμφωνα με το άρθρο 
43 του Ν. 4414/2016 (Α 149), ΦΕΚ 873/Β/16-03-
2017. 

	 Κ.Υ.Α. 419/18559/17-02-2017: Καθορισμός 
λεπτομερειών εφαρμογής των Καν (ΕΕ) 1144/2014 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του  Συμβουλίου,  
του  κατ’  εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ)2015/1829 της 
Επιτροπής και του εκτελεστικού Καν (ΕΕ) 2015/1831 
της Επιτροπής, σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης 
και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική 
αγορά και σε τρίτες χώρες. ΦΕΚ 855/Β/16-03-2017 .

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. με τη διοικητική υποστήριξη του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Τοπίου» για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2019. 
Υποβολή αιτήσεων έως 31 Μαΐου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε  ΕΔΩ.

Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Αειφόρος Γεωργία και Επιχειρήσεις» (MSc in Sustainable Agriculture and Business) 
για το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018. Υποβολή αιτήσεων έως 12 Οκτωβρίου 2017 ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Μεταπτυχιακά

Στις 18 Απριλίου 2017 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ετήσιας έκθεσης του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση των δεδομένων σύμφωνα με τις προβλέψεις του 
άρθρου 12Γ του Ν. 4305/2014, ΕΚΘΕΣΗ.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 24 Απριλίου 2017 το Σχέδιο 
Νόμου «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 24 Απριλίου 2017 το Σχέδιο Υπουργικής 
Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», το 
οποίο αποτελεί τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014), ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας  σύμφωνα με τις επιταγές της Οδηγίας 
Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για τη Θαλάσσια Στρατηγική και του Ν. 3983/ 2011 ο οποίος αποτελεί εναρμόνισή της, θέτει σε 
δημόσια διαβούλευση τα προγράμματα μέτρων για την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσίων 
υδάτων της χώρας, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΡΩΝ. Υποβολή στοιχείων και παρατηρήσεων επί των δημοσιευμένων 
στοιχείων μπορούν να υποβληθούν μέχρι 3 Ιουνίου 2017 στις εξής ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ginimaria3@gmail.
com, k.tsatsiou@prv.ypeka.gr, g.kourakos@prv.ypeka.gr.

Διαβουλεύσεις

Ευρώπη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτυγχάνει 10ετή διάσωση των ιχθυοαποθεμάτων της Μεσογείου, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Οι Υπουργοί Ναυτιλίας της Ε.Ε. υπέγραψαν στις 20 Απριλίου 2017 διακήρυξη για την «Μπλε Ανάπτυξη» 
επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για την περεταίρω ανάπτυξη της βιώσιμης μπλε οικονομίας της Ε.Ε.. Η διακήρυξη 
θα δώσει μία παραπάνω ώθηση στην αειφόρο ανάπτυξη βασικών τομέων της οικονομίας όπως είναι ο τουρισμός, η 
υδατοκαλλιέργεια, η ενέργεια των ωκεανών και η βιοτεχνολογία, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

Νομοθεσία

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170403054948_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170329052156_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170329052156_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170328063537_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170328063537_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170328062542_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170328062542_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170328062218_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170410052607_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170403030840_5.docx
http://www.opengov.gr/minreform/?p=1904
http://www.opengov.gr/ypaat/?p=1831
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8097
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8097
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=BAMHTX%2bOk94%3d&tabid=232&language=el-GR
mailto:ginimaria3@gmail.com
mailto:ginimaria3@gmail.com
mailto:k.tsatsiou@prv.ypeka.gr
mailto:g.kourakos@prv.ypeka.gr
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170331030305_4.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-17-1042_en.htm
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ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

18 – 19 ΜΑΪΟΥ
2017

WORKSHOP: GEOTHERMAL – THE ENERGY OF THE 
FUTURE

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

European Federation of Geologists (EFG) and 
Association of Greek Geologists (AGG)

Web: http://eurogeologists.eu/santorini-2017/

25-26 MAΪOY 2017

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΘΗΝΑ

Ερευνητική Μονάδα GIS Γ.Π.Α., HellasGIs
Συνεδριακό Αμφιθέατρο Γ.Π.Α

Email: gis2017@aua.gr, Web: http://gis2017.aua.gr 

8-10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

 
6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ & 28ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ «OPERATIONAL RESEARCH 
IN THE DIGITAL ERA-ICT CHALLENGES»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας- Τμήμα Εφαρμοσμένης 
Πληροφορικής, Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών 

Ερευνών
Web: http://eeee2017.uom.gr

9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ»
ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Π.Ε.Δ.Θεσσαλίας, ΤΕΕ, ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Ελλάδας, 
ΕΘΕΜ, Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τηλ.: 2410252121, 2410259757 
Email: info@pedthessalias4clima.gr 

Web: http://www.pedthessalias4clima.gr 

28 ΙΟΥΝΙΟΥ-
1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΟΥΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ

Web: http://www.eaere-conferences.org/index.
php?p=5

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

30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-
1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2017

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»

ΧΑΝΙΑ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης, 
ΜΑΙΧ

Web: http://www.climate2017.eu  

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/
2nd CIRCULAR

21-24 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2017

HAICTA 2017: 8TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN 

AGRICULTURE, FOOD AND ENVIRONMENT
XANIA

HAICTA & Mediterranean Agronomic Institute of 
Chania

Email: haicta2017@gmail.com 

mailto:marl@heliotopos.net
http://ampelos2017.conferences.gr/
http://eurogeologists.eu/santorini-2017/
mailto:gis2017@aua.gr
http://gis2017.aua.gr/
http://eeee2017.uom.gr/
mailto:info@pedthessalias4clima.gr
http://www.pedthessalias4clima.gr/
http://www.eaere-conferences.org/index.php?p=5
http://www.eaere-conferences.org/index.php?p=5
mailto:koutsouris@aua.gr
http://www.climate2017.eu/
http://www.rcmns2017.com/
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170203071126_5.pdf
mailto:haicta2017@gmail.com


 7 . Απρίλιος 2017

Τεύχος 12 Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ανακοινώσεις ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

      Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4-6 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας της Ε.Γ.Ε., 
Σύνδεσμος Γεωλόγων & Μεταλλειολόγων Κύπρου, 

Γ.Π.Α. Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.
Τηλ: 2105294156, 2105294157, 2105294165, 

2107722095 Fax: 2105294161 Email: 
info@hydrogeologycongress.gr, Web: www.

hydrogeologycongress.gr

16-20 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

28ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Εταιρεία της Επιστήμης των 
Οπωροκηπευτικών (ΕΕΕΟ)
Ξενοδοχείο Porto Palace

Web: www.28eeeo.gr 

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

GEOARCH-HAZARDS: INTERNATIONAL CONFERENCE 
«NEW TECHNOLOGIES, PALAEO-HAZARDS AND 

GEOARCHAEOLOGY»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία- Επιτροπή 
Γεωμορφολογίας & Περιβάλλοντος & Erasmus + 

Project «McAgenda»
Εθνικό Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Κτήριο 

«Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 & Σίνα, Αθήνα
Web: http://geoarch-hazards.geol.uoa.gr/  

 

Διευκρινήσεις σχετικά με 
τον νέο τρόπο ηλεκτρονικών 
συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικής συναλλαγής για την πληρωμή της συνδρομής 
στο Επιμελητήριο και της εισφοράς 2% για τις μελέτες (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Ανανέωση της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορούν να 
χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα E – POS της Τράπεζας 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές που αφορούν το 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Υπενθύμιση για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2016 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εξασφάλισε στα μέλη του ειδικές – 
προνομιακές τιμές για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

Τ.Ε.Α.ΓΕ.: Ενημερωτικό 
τρίπτυχο για το Ταμείο 
Επαγγελματικής Ασφάλισης 
Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

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

mailto:info@hydrogeologycongress.gr
http://www.hydrogeologycongress.gr/
http://www.hydrogeologycongress.gr/
http://www.28eeeo.gr/
http://geoarch-hazards.geol.uoa.gr/
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170303072058_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160812022915_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161214023617_6.html
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161124015304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161004073502_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160316040426_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160120022926_5.pdf

