
 1 . Μάιος 2017

ΜΑΪΟΣ 2017

ΤΕΥΧΟΣ 13

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ. 1 - 3)
Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  (σελ. 3)
Μεταπτυχιακά (σελ. 4)
Νομοθεσία (σελ. 5-6)
Ευρώπη  (σελ. 6) 
Διαβούλευση - Διαγωνισμοί - 
Προκηρύξεις (σελ. 7)
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων (σελ. 8) 

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

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου 
σχετικά με τα προαπαιτούμενα της Β΄ Αξιολόγησης

Παρατηρήσεις και προτάσεις του Επιμελητηρίου επί του Σχεδίου Νόμου «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου 
και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, 
μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-

2021 και λοιπές διατάξεις».

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει ότι για ακόμη μία φορά επι-
χειρείται, μέσω ενός πολυνομοσχεδίου και με εξαιρετικά 
σύντομες διαδικασίες, να θεσπιστεί μια πληθώρα διατάξε-
ων οι οποίες έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε κάθε οικονο-
μική, κοινωνική και πολιτική πτυχή της ζωής των Ελλή-
νων πολιτών. 

Το Επιμελητήριο ζητά την απόσυρση του άρθρου 58 διότι 
έχει απροκάλυπτα εισπρακτικό χαρακτήρα και, σε κάθε περί-
πτωση, είναι παντελώς άδικο αφού προβλέπει την καταβολή 
εισφορών επί ενός πλασματικού εισοδήματος, καθόσον οι 
καταβληθείσες, κατά το προηγούμενο έτος, ασφαλιστικές ει-
σφορές, αντί να λογίζονται ως δαπάνες των ασφαλισμένων, 
αντιμετωπίζονται πλέον ως έσοδα! Επιπλέον, τονίζει πως οι 
συγκριμένες διατάξεις δεν πρόκειται να δώσουν λύση στα 
αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει ο Ν. 4387/2016, αλλά αντι-
θέτως, θα επιτείνουν τις δυσμενείς, για τους ασφαλισμένους, 
επιπτώσεις που οφείλονται στη μέχρι σήμερα εφαρμογή 
του. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 120, παρέχεται η δυνατότητα 
στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμά-
των και παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού 
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, να απασχολούν υπεύθυνο 
επιστήμονα μερικής απασχόλησης. Σύμφωνα με το Επιμελητή-
ριο η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί, ουσιαστικά, επαναφορά των 
σχετικών διατάξεων του, επίσης μνημονιακού, Ν. 4152/2013, 
για τη θέσπιση των οποίων το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στο πλαίσιο του θεσμι-
κού του ρόλου ως συμβούλου της Πολιτείας, είχε καταθέσει την 
τεκμηριωμένη αντίθεσή του, όπως σφοδρές αντιρρήσεις είχαν 
κατατεθεί και από τους βουλευτές της τότε αξιωματικής αντι-
πολίτευσης, μεταξύ των οποίων και ο νυν Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αποστόλου. 

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εκφράζει, για άλλη 
μια φορά, την κάθετη αντίθεσή με κάθε προσπάθεια «ελαστι-
κοποίησης» (μερική απασχόληση, παροχή υπηρεσιών κλπ) 
του καθεστώτος απασχόλησης του υπευθύνου επιστήμονα 
στις εν λόγω επιχειρήσεις και τονίζει πως η τυχόν υιοθέτηση 
και εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Σ/Ν θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση της επιστημονικής και τεχνικής υπο-
στήριξης που έχουν ανάγκη, σε κάθε στάδιο της παραγωγικής 
τους δραστηριότητας, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, χωρίς 
παράλληλα να διασφαλίζεται η προστασία της δημόσιας υγεί-
ας, του περιβάλλοντος και της αγροτικής παραγωγής. 

Τέλος, στις διατάξεις του άρθρου 121 του νομοσχεδίου 
προβλέπεται ότι ο υπεύθυνος επιστήμονας ή/και ο υπάλ-
ληλος – πωλητής των επιχειρήσεων εμπορίας γεωργικών 
φαρμάκων, έχουν την υποχρέωση να παρέχουν γενικές 
πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση των γε-
ωργικών φαρμάκων, ιδίως σχετικά με τις πηγές κινδύνου, 
την έκθεση του χρήστη, τον ορθό τρόπο αποθήκευσης, το 
χειρισμό, και την εφαρμογή, καθώς και την ασφαλή τους 
διάθεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα από-
βλητα, καθώς και σχετικά με εναλλακτικές λύσεις χαμηλού 
κινδύνου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή των παραπά-
νω οδηγιών, απαιτεί τόσο ιδιαίτερη επιστημονική γνώση 
και εξειδίκευση όσο και δυνατότητα κατανόησης επιστη-
μονικών ορολογιών και νομικών απαιτήσεων, θεωρούμε 
ότι οι σχετικές οδηγίες θα πρέπει να δίνονται αποκλειστικά 
από τον υπεύθυνο επιστήμονα των επιχειρήσεων εμπορίας 
γεωργικών φαρμάκων και όχι από τον υπάλληλο – πω-
λητή, για τον οποίο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, προ-
βλέπεται απλά σχετική κατάρτιση ολίγων ωρών. Για περισ-
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σότερες πληροφορίες επί των ειδικών παρατηρήσεων του 
Επιμελητηρίου μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ.

Συντονισμός Επιστημονικών και Επαγγελματικών 
Φορέων για το Ασφαλιστικό

Συνάντηση για το συντονισμό των επιστημονικών και 
επαγγελματικών φορέων κατά των νέων ρυθμίσεων για το 
ασφαλιστικό που επιβαρύνουν υπέρμετρα το σύνολο των 
ασφαλισμένων και οδηγούν σε κατάρρευση το ασφαλιστι-
κό σύστημα, πραγματοποιήθηκε στις 11/05/2017 στα γρα-
φεία του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας. Στη συνάντηση 
συμμετείχαν πρόεδροι και εκπρόσωποι των εξής επιστημο-
νικών και επαγγελματικών φορέων: Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλό-
γων Ελλάδος, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Πανελλήνι-
ος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Ελληνική Οδοντιατρική Ομο-
σπονδία, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος 
Κτηνιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικο-
θεραπευτών, Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών 
Συλλόγων, Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, Ομο-
σπονδία Δικαστικών Επιμελητών, Δικαστικοί Επιμελητές 
Αττικής, Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγ-
γελματιών.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος εκπροσώπησαν ο 
Πρόεδρος κ. Σπυρίδων Μάμαλης και ο κ. Διονύσιος Γκού-
της, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών φορέων της χώρας 
τόνισαν ότι η κυβέρνηση μέσα σε 4 μόλις μήνες λειτουρ-
γίας του ΕΦΚΑ έρχεται και αυξάνει έως 61% τις εισφορές, 
επιβαρύνοντας αυτούς που υποτίθεται ότι θα ευνοούσε το 
νέο ασφαλιστικό, δηλαδή τα μικρά και μεσαία εισοδήματα.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι εκπρόσωποι των επαγ-
γελματικών φορέων της χώρας είναι απαράδεκτο το γεγο-
νός ότι η κυβέρνηση επιβάλλει ασφαλιστικές εισφορές στα 
έξοδα των επαγγελματιών, μέσω της μη αναγνώρισης των 
ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους, δηλαδή 
σε εισόδημα που δεν υπάρχει! Αναλυτικά, μπορείτε να δια-
βάσετε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου ΕΔΩ. 

Τοποθέτηση του Προέδρου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για το θέμα 
των Δασικών Χαρτών στη Συνεδρίαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Αττικής

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττι-
κής, στις 11 Μαΐου 2017, παρευρέθη το Γεωτεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδας, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο 
του Δ.Σ., κ. Σπ. Μάμαλη, και τα Μέλη, κ.κ. Ν. Μπόκαρη 
και Δ. Γκούτη, στη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας 
διάταξης «Δασικοί Χάρτες [(Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α/1979) 
ως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017)] 
και ισχύει».

Στην ομιλία του, ο κ. Μάμαλης επεσήμανε ό,τι το ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. τάχθηκε από την αρχή υπέρ της διαδικασίας κατάρ-
τισης, ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών, καθώς 
αποτελούν ένα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο που μπορεί 
να λύσει τα προβλήματα που σχετίζονται με τον χαρακτήρα 
της δημόσιας περιουσίας, καθώς και τα προβλήματα που 
αφορούν τους αναπτυξιακούς στόχους που μπορεί να θέ-
σει η Ελλάδα. Οι δασικοί χάρτες μετά την κύρωσή τους θα 
αποτελέσουν εργαλείο για τους επενδυτές, για τον πολίτη 
και για το κράτος ώστε να σχεδιαστεί μία ολοκληρωμένη 
πολιτική στη χώρα. Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τόνισε ότι το 
Επιμελητήριο έχει στηρίξει όλες τις κυβερνήσεις στο θέμα 
των δασικών χαρτών, ταυτόχρονα όμως επισημαίνει τα 
λάθη και τα προβλήματα που εμφανίζονται. 

Αναλυτικά, την τοποθέτηση του κ. Μάμαλη μπορείτε να 
τη δείτε ΕΔΩ. 

Παρατηρήσεις και Προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί των Τε-
χνικών Προδιαγραφών Κατάρτισης Δασικών Χαρτών

Το Επιμελητήριο απέστειλε στην Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. τις πα-
ρατηρήσεις και προτάσεις του επί των Τεχνικών Προδια-
γραφών Κατάρτισης Δασικών Χαρτών. Στόχος του είναι 
η αρτιότητα στην κατάρτιση των δασικών χαρτών και η 
αποτελεσματική προστασία των δασών και δασικών εκτά-
σεων της χώρας και της δημόσιας περιουσίας γενικότερα. 
Αναλυτικά, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του Επιμε-
λητηρίου μπορείτε να τις διαβάσετε ΕΔΩ. 

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20143
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20099&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20152&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20065&TabID=2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου 
για τη Γεωθερμία

Το Επιμελητήριο απέστειλε στον Γενικό Γραμματέα Ενέρ-
γειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών τις παρατηρήσεις του και 
τις προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου για τη Γεωθερμία. 
Το Σχέδιο Νόμου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά 
πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της διαχείρισης και αξιο-
ποίησης των γεωθερμικών πεδίων της χώρας μας, γεγονός 
που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας και θα βοηθήσει σημαντικά την οικονομία. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρατηρήσεις 
και τις προτάσεις του Επιμελητηρίου επί του Σχεδίου Νόμου 
μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ. 

Θετικό βήμα η δημιουργία Ελληνικού Διαστημικού 
Οργανισμού

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με επιστολή του στον Υπουργό Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης κ. Νίκο Παπ-
πά, επισημαίνει ότι η δημιουργία Ελληνικού Διαστημικού 
Οργανισμού αποτελεί ένα θετικό βήμα ώστε να καλυφθεί 
ένα σημαντικό κενό που υπάρχει σήμερα στις κρατικές 

υπηρεσίες και τα εθνικά ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτού-
τα και έχει να κάνει με τις εθνικές δραστηριότητες στον το-
μέα του Διαστήματος, μιας και θα μπορέσουν επιτέλους να 
συντονιστούν αρκετοί φορείς, ινστιτούτα και ιδρύματα που 
ασχολούνται στη χώρα μας με τις διαστημικές εφαρμογές, 
λειτουργώντας στα πλαίσια ενός ενιαίου προγράμματος, 
για την επίτευξη κοινών στόχων. Αναλυτικά την επιστολή 
του Επιμελητηρίου μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ. 

Συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην έκθεση FRESKON 
2017

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμμετείχε στην 
έκθεση FRESKON, φιλοξενούμενο στο stand του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μαζί με άλλους 
Εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου, στο περίπτερο 
13. Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Ευάγγελο 
Αποστόλου, μέσα στο χώρο του περιπτέρου 13 και το Επι-
μελητήριο εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ρήγα Γιοβαννόπου-
λο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Το 
σχετικό Δελτίο Τύπου μπορείτε να το διαβάσετε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με 

δεδομένο το εκτεταμένο πρόβλημα που υπάρχει στη Δυτική 
Μακεδονία με τα αδέσποτα ζώα  ξεκίνησε την υλοποίηση 
προγράμματος ενημερωτικών εισηγήσεων σε μαθητές σχο-
λείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής για τα 
ζώα συντροφιάς με τον τίτλο «Υπεύθυνοι ιδιοκτήτες ζώων 
συντροφιάς». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με 
τους Δήμους και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το σχετι-
κό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας με σχετικό του 
έγγραφο ενημέρωσε τους Δήμους των Νομών στην περιο-
χής ευθύνης του, δηλαδή των Νομών Καβάλας, Δράμας και 

Σερρών για τους διαγωνισμούς και τις αναθέσεις μελετών, 
έργων και υπηρεσιών σε μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σύμφωνα με το 
Π.Δ.344/2000, καθώς και για τη διαδικασία απευθείας ανά-
θεσης μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κλη-
ρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.).  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα η δεύτε-
ρη ημερίδα με θέμα «Δυνατότητες και εφαρμογές των GIS 
στους γεωτεχνικούς κλάδους», στις 26 Απριλίου 2017 έπει-
τα από το μεγάλο ενδιαφέρον των γεωτεχνικών για την 
πρώτη εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο 
του 2016. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δια-
βάσετε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

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

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

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20088
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20131&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20030&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20104&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20063&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20034&TabID=3
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161214023617_6.html
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161214023617_6.html
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• Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφι-
ότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματικού - Δι-
ιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
«Βιο- Οικονομία» (Master in Bioeconomics) για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, έως τη Δευτέρα 12 Ιουνί-
ου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους 
να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Αγροβιοτεχνολογία Φυτών και Μικροορ-
γανισμών Γεωργικής Σημασίας» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018, έως την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017. Για 
περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπο-
νικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερό-
μενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακο-
λούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής 
Παραγωγής» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, έως 
την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017. Για περισσότερες πληρο-
φορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπο-
νικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερό-
μενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακο-
λούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αρχιτεκτονική Τοπίου» για το ακα-
δημαϊκό έτος 2017-2018, έως την Πέμπτη 15 Ιουνίου 
2017. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολο-
γίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατρο-
φής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την 
παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Καινοτόμα Συστήματα 
Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2017-2018, έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 
2017. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ. 

• Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών 
και Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβά-
λουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Π.Μ.Σ.) «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 
και Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 
έως την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017. Για περισσότερες 
πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υπο-
ψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Χωρική Ανάλυση 
και Διαχείριση Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018, έως τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017. Για 
περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ. 

• Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υπο-
ψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Επενδύσεις και 
Περιφερειακή Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 
2017-2018, έως τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υπο-
ψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Πολεοδομία - Χω-
ροταξία» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, έως τη 
Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Αν-
θρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα 
για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμη και Τε-
χνολογία Τροφίμων και Διατροφή του ανθρώπου» 
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, έως την Παρασκευή 
8 Σεπτεμβρίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες 
διαβάστε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους 
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την 
παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αυτοματισμοί στις αρδεύ-
σεις, τις γεωργικές κατασκευές και στην εκμηχάνι-
ση της γεωργίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 
έως την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017. Για περισ-
σότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20089&TabID=4
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http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20153&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20069&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20082&TabID=4
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

• Ν. 4472/2017: Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και 
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρ-
μογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσε-
ων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμί-
σεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 74/Α/19-05-
2017.

• Ν. 4468/2017: Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνι-
κό Σύστημα Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 
61/Α/28-04-2017.

• Κ.Υ.Α. οικ. 135275/19-05-2017: Έγκριση κανόνων κο-
στολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέ-
θοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του, ΦΕΚ 
1751/Β/22-05-2017.

• Υ.Α. 156586/2798/19-05-2017: Καθορισμός του τρόπου 
και της διαδικασίας χορήγησης της έγκρισης γεωργικής 
εκμετάλλευσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 
των υποχρεώσεων του δικαιούχου και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 
47Β του νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014 και το άρθρο 12 του Ν. 
4315/2014 αντίστοιχα και τροποποιήθηκαν με τα άρ-
θρα 2 και 4 του νόμου 4467/2017, ΦΕΚ 1782/Β/23-05-
2017.

• Υ.Α. 521/53656/16-05-2017: Όροι, προϋποθέσεις και 
διαδικασία μοριοδότησης για τη μίσθωση θαλάσσιων 
και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων της παραγράφου 4 του 
άρθρου 7 του ν. 4282/2014, ΦΕΚ1780/Β/23-05-2017.

• Κ.Υ.Α. 1288/22-05-2017: Τροποποίηση της αριθ. 
15523/30-8-2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονο-
μίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής 
των Κανονισμών (ΕΚ) υπ΄αριθμ. 178/2002, 852/2004, 
853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της 
Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου» (Β 1187/31.8.2006), ΦΕΚ 1763/Β/22-
05-2017.

• Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/04-05-2017: Κανονισμός 
Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών και δημόσιες συμ-

βάσεις έργων, ΦΕΚ 1746/Β/19-05-2017.
• Κ.Υ.Α 182/52222/12-05-2017: Τροποποίηση της αριθ. 

9748/100747/1.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κα-
θορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της 
έναρξης άσκησης εμπορίας λιπασμάτων τύπου Α και Β 
(Β΄2692) όπως ισχύει, ΦΕΚ 1688/Β/16-05-2017. 

• Υ.Α. 1503/50776/09-05-2017: Τροποποίηση της με αριθ. 
258971/26-8-2008 (Β 1785) απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση μέτρων 
βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», όπως ισχύει, 
ΦΕΚ 1677/Β/16-05-2017.

• Κ.Υ.Α. 5185/50742/09-05-2017: Τροποποίηση της αριθ. 
10042/100536/1.10.2012 απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Επιτρε-
πόμενα μέσα διαφήμισης φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων και άλλες ρυθμίσεις» (Β 2754/11.10.2012), ΦΕΚ 
1664/15-05-2017.

• Υ.Α. 1340/51878/11-05-2017: Τροποποίηση της υπουρ-
γικής απόφασης με αριθ. 104/7056/21-01-2015 (ΦΕΚ τ.Β 
147) σχετικά με την παράταση υποβολής της ενιαίας αίτη-
σης ενίσχυσης για το έτος 2017, ΦΕΚ 1635/Β/12-05-2017.

• Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017: Κα-
θορισμός ορίων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, 
αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την πα-
ραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποτα-
μών, ΦΕΚ 1636/12-05-2017.

• Υ.Α. 1194/45925/26-04-2017: Τροποποίηση της με αριθ. 
1406/52601/04-5-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
τ.1291/Β/2016) «Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με 
τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής 
ενίσχυσης σε εφαρμογή των διατάξεων των καν (ΕΕ) 
1307/2013 και 639/2014», ΦΕΚ 1607/Β/10-05-2017.

• Υ.Α. 3892/11-04-2017: 4η τροποποίηση της αριθ. 
8837/14-10-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πό-
ρων (ΦΕΚ 3442/Β/25-10-2016) «Πρόσκληση για την 
υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότη-
τας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων 
Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016, ΦΕΚ 
1605/Β/10-05-2017. 

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

Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε στα-
τιστικά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμμένα μέλη 
του, μέχρι και 31 Αυγούστου 2016 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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• Υ.Α. 717/21-04-2017: 1η Τροποποίηση απόφασης Συ-
γκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-
2020, ΦΕΚ 1587/Β/09-05-2017.

• Υ.Α. 4197/20-04-2017: Καθορισμός πλαισίου εφαρμο-
γής της Δράσης 10.1.08 του Μέτρου 10 «Γεωργοπερι-
βαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, 
ΦΕΚ 1522/04-05-2017.

• Υ.Α. 156157/2343/27-04-2017: Τροποποίηση και συ-
μπλήρωση της υπουργικής απόφασης 117653/6833/28-
11-2014 αναπροσαρμογής ποσοστών του ύψους κατα-
βολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσε-
ων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 
3 του Ν. 998/1979, όπως ισχύει, ΦΕΚ 1492/Β/02-05-
2017.

• Κ.Υ.Α. 155973/999/26-04-2017: Τροποποίηση – συ-
μπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347 Β) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέ-
λους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 
του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α) κατά του 
περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη», ΦΕΚ 1491/
Β/02-05-2017.

• Υ.Α. 1195/45928/26-04-2017: Τροποποίηση της με 
αριθ. 1791/74062/02-07-2015 απόφασης του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Εφαρμογή του καθεστώτος 
της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και τους κανονισμούς 640/2014 και 
809/2014 της Επιτροπής» (Β 1468/14-07-2015), ΦΕΚ 
1491/Β/02-05-2017.

• Κ.ΥΑ. 951/44337/21-04-2017: Καθορισμός αποφάσε-

ων των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του 
Συμβουλίου (EE L 303, 18.11.2009, σ. 1), σχετικά με τη 
σφαγή ζώων σε σφαγεία στο πλαίσιο λατρευτικών τύ-
πων, ΦΕΚ 1447/Β/27-04-2017.

• Υ.Α. 1157/44424/24-04-2017: Τροποποίηση της με αριθ. 
104/7056/21-01-2015 απόφασης του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοι-
κητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων 
ενισχύσεων κατ΄ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και 
του Καν. (ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου» (Β 147/22-1-2015), ΦΕΚ 1447/
Β/27-04-2017.

• Κ.Υ.Α. 1317/43001/19-04-2017: 1η τροποποίηση της 
υπ΄ αριθ. 4173/99513/09-09-2016 απόφασης κατανο-
μής των κοινοτικών κονδυλίων για την αναδιάρθρωση 
και μετατροπή των αμπελώνων για την περίοδο 2016-
2017, ΦΕΚ 1407/Β/25-04-2017.

• Υ.Α. 153394/919/12-04-2017: Καθορισμός, προσδιο-
ρισμός, τρόπος και διαδικασία διάρθρωσης πρόδηλων 
σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών 
χαρτών, ΦΕΚ 1366/Β/21-04-2017.

• Υ.Α. 665/41846/12-04-2017: Τροποποίηση της αριθ. 
11510/14.12.2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο εφαρμογής της 
Δράσης 1.1.1. ‘’Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δε-
ξιοτήτων για τους νέους γεωργούς και μικρές γεωργι-
κές εκμεταλλεύσεις’’ του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης 
Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020» (Β 
4113/21.12.2016), ΦΕΚ 1366/Β/21-04-2017.

• Υ.Α. 558/39122/05-04-2017: Τροποποίηση της αριθ. 
1332/93570/23-8-2016 (Β 2848) απόφασης του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΦΕΚ 1340/
Β/20-04-2017.

ΕΥΡΩΠΗ

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Νέο Σχέδιο Δράσης που αποσκοπεί να βοηθήσει τις Περιφέρειες να προστατεύσουν τη βιοποι-
κιλότητα και να επωφεληθούν από τα οικονομικά οφέλη που συνεπάγεται η προστασία της φύσης, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας από τα κράτη – μέλη, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΔΕΛ-
ΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΪΟΥ.

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. 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.).

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20078&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20077&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20076&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20076&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20075&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20075&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20075&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20075&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20037&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20037&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20037&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20125&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20109&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20109&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20108&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20108&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20044&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20041&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20167&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20167&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161004073502_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160812022915_5.pdf
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• Ο Δήμος Αρχανών – Αστερουσίων καλεί τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων να 
υποβάλουν αίτηση προκειμένου να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 του Ν. 
4412/2016, για την επιλογή, μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, αναδόχων δημόσιων συμβάσεων έργων, με-
λετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
ΕΔΩ.

• Προκήρυξη διαγωνισμού κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το έτος 2017. Κατάθεση φακέλου υποψηφιότητας έως 
31 Ιουλίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

• Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έθε-
σε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο της Υπουργικής 
Απόφασης για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 
9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-
2020, ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Σχόλια και 
παρατηρήσεις επί του κειμένου μπορούν να υποβάλλο-
νται μέχρι τις 2 Ιουνίου 2017 στις ακόλουθες ηλεκτρο-
νικές διευθύνσεις: mtsara@mou.gr, igolegou@mou.gr, 
edellis@mou.gr.

• Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και 
Περιαστικών Περιοχών, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 
4277/14 (Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας) θέτει σε δημόσια 
διαβούλευση το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την 
προστασία του υγροτόπου της Ψάθας, ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕ-
ΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και 

το ευρύ κοινό καλούνται για υποβολή σχολίων και πα-
ρατηρήσεων επί των δημοσιευμένων στοιχείων μέχρι τις 
30 Μαΐου 2017 στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύν-
σεις: k.masika@prv.ypeka.gr, i.drouga@prv.ypeka.gr. 

• Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας  σύμφωνα με τις επιταγές της Οδη-
γίας 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 κατάστα-
σης των θαλασσίων υδάτων της χώρας, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΑ ΜΕΤΡΩΝ. Υποβολή στοιχείων και παρατηρήσεων επί 
των δημοσιευμένων στοιχείων μπορούν να υποβληθούν 
μέχρι τις 3 Ιουνίου 2017 στις ακόλουθες ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις: ginimaria3@gmail.com, k.tsatsiou@prv.
ypeka.gr, g.kourakos@prv.ypeka.gr.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

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

Δωρεάν δημιουργία ιστοσελίδας για τα μέλη 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (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 Τα-
μείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνι-
κών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20144&TabID=0
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=9716&TabID=4
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/ypoyrgeio/ya_diav_metro9_omadesparagogon_220517.pdf
mailto:mtsara@mou.gr
mailto:igolegou@mou.gr
mailto:edellis@mou.gr.
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Vy1BWxY1Atw%3d&tabid=232&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Vy1BWxY1Atw%3d&tabid=232&language=el-GR
mailto:k.masika@prv.ypeka.gr
mailto:i.drouga@prv.ypeka.gr
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=BAMHTX%2bOk94%3d&tabid=232&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=BAMHTX%2bOk94%3d&tabid=232&language=el-GR
mailto:ginimaria3@gmail.com
mailto:k.tsatsiou@prv.ypeka.gr
mailto:k.tsatsiou@prv.ypeka.gr
mailto:g.kourakos@prv.ypeka.gr
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160120022926_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160316040426_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf


 8 . Μάιος 2017

Ημερολόγιο ΕκδηλώσεωνΤεύχος 13

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

8-10 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2017

6ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ & 28ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ «OPERATIONAL 

RESEARCH IN THE DIGITAL ERA-ICT 
CHALLENGES»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας- Τμήμα Εφαρμο-
σμένης Πληροφορικής, Ελληνική Εταιρία 

Επιχειρησιακών Ερευνών
Web: http://eeee2017.uom.gr

9-10 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2017

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

ΓΚΟΣΜΙΑ 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

26-27 ΙΟΥΝΙΟΥ 
2017

EWRS WG OPTIMIZING HERBICIDE USE IN AN 
IWM CONTEXT REGIONAL MEETING «STATUS 

AND ADOPTION OF IWM AND FUTURE RESEARCH 
ACTIVITIES»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Perrotis College, GWSS

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 Κοινω-

νιολογίας
Πρόεδρος Συνεδρίου: Α.Κουτσούρης, Αν.Καθη-

γητής 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 Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, 

Ελληνική Ιζηματολογική Ένωση, Επιτροπή 
Παλαιοντολογίας - Στρωματογραφίας
Web: http://www.rcmns2017.com/

2nd CIRCULAR

19-22 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2017

17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΘΗΝΑ

Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Τηλ:2105294568
Email: 17pes@entsoc.gr

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

29-30 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2017

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σ.Ε.Γ.Μ. «Ο ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟΣ- 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ 

ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών- Γραφείων 
Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.)

Erasmus Conferences Tours & Travel A.E. 
Τηλ: 2107414700,
Fax: 2107257532 

Email: info@segm-conference2017.gr
Web: https://www.erasmus.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:17pes@entsoc.gr
mailto:haicta2017@gmail.com
mailto:info@segm-conference2017.gr
https://www.erasmus.gr

