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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Πραγματοποιήθηκε το Συντονιστικό Συμβούλιο
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Ηράκλειο Κρήτης

Tο Συντονιστικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 28 και 29 Ιου-
νίου, με τη συμμετοχή του συνόλου των μελών του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και 3 μελών από κάθε Διοικούσα Επιτροπή 

των Περιφερειακών Παραρτημάτων του Επιμελητηρίου.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και απηύ-
θυναν χαιρετισμό οι κ.κ. Χνάρης Εμμανουήλ, Αντιπερι-
φερειάρχης Πρωτογενή Τομέα της Περιφέρειας Κρήτης, 
Ινιωτάκης Πέτρος, Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, 
Οργάνωσης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διαφάνειας, 
Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Συντονισμού 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ηρακλεί-
ου, Κοζυράκη Μαρία, Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Κρήτης, Παττακός Μαρίνος, Εντεταλμέ-
νος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας, Ορφανός Στέλιος, 
Περιφερειακός Σύμβουλος του ΚΚΕ, ως εκπρόσωπος του 
Βουλευτή του ΚΚΕ, κ. Συντυχάκη Εμμανουήλ και Κου-
κιαδάκης Ευριπίδης, Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Ηρα-
κλείου. Επιπλέον, το Συντονιστικό Συμβούλιο του Επιμελη-
τηρίου χαιρέτισαν με επιστολή τους, οι Βουλευτές του Ν. 
Ηρακλείου, κ.κ. Αυγενάκης Ελευθέριος, Βουλευτής της 
ΝΔ, Κεγκέρογλου Βασίλειος, Βουλευτής της Δημοκρα-
τικής Συμπαράταξης, Δανέλλης Σπυρίδων, Βουλευτής 
ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΙΟΥ και Βαρδάκης Σωκράτης, Βουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακολούθως τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Επιμελητη-
ρίου, κ. Σπυρίδων Μάμαλης, ο οποίος κήρυξε την έναρξη 
εργασιών του Συντονιστικού Συμβουλίου και η πρώτη ημέ-
ρα τελείωσε με την εισήγηση του Προέδρου της Διοικού-
σας Επιτροπής του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 
κ. Αλέξανδρου Στεφανάκη, σχετικά με τη συμμετοχή του 
Παραρτήματος Κρήτης στον σχεδιασμό και στην υλοποί-
ηση του Προγράμματος Ανάπτυξης του Αγροδιατροφικού 
τομέα της Κρήτης. 

Οι εργασίες του Συμβουλίου ξεκίνησαν την επόμενη 
ημέρα, Πέμπτη 29 Ιουνίου, όπου συζητήθηκαν σοβαρότα-
τα ζητήματα που απασχολούν το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 
και τους γεωτεχνικούς και αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Σπ. Μάμαλης

και έντονος προβληματισμός στα κάτωθι θέματα:
•  Κατάρτιση Μητρώων από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατά τα πρότυπα 

άλλων Επιμελητηρίων. 
•  Οικονομική βιωσιμότητα του Επιμελητηρίου και προ-

γραμματισμός αναγκαίων δράσεων.
•  Τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου (εκλογή πειθαρχι-

κών οργάνων). 
•  Πορεία του Π.Α.Α., προτάσεις ΓΕΩΤ.Ε.Ε., για τον σχεδια-

σμό της ΚΑΠ μετά το 2020. 
•  Λειτουργία Παραρτημάτων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συντονιστι-
κού Συμβουλίου παραβρέθηκε ο Γ.Γ. του ΥΠΑΑΤ κ. Ν. 
Αντώνογλου μετά από την επίσκεψη του Προεδρείου 
του Δ.Σ. και των Προέδρων των Παραρτημάτων στα 
γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης.

Ο  Πρόεδρος της Δ.Ε. του 
Παραρτήματος Κρήτης του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Αλ. Στεφανάκης

mailto:pub_relations@geotee.gr
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Στη συζήτηση ο κ. Αντώνογλου υπεραμύνθηκε της απόφα-
σής του για τις προσλήψεις στη Δακοκτονία, ενώ διαφώνησε 
με το σύνολο του σώματος για το ρόλο των Γεωπόνων στη 
δακοκτονία και ζήτησε την αποφυγή εκ μέρους του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
έκφρασης θέσεων με συντεχνιακό χαρακτήρα. Δεσμεύτηκε 
πάντως να συζητήσει με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. την οργάνωση της Δα-
κοκτονίας για το επόμενο έτος. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. έθεσε θέμα νομιμότητας της απόφασης και της Κ.Υ.Α. 
και τόνισε ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα συνεχίσει τις ενέργειές του.

Ο Γ.Γ. του Υπ.Α.Α.Τ. ζήτησε επίσης από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σε 
πλήρη συμφωνία με την απόφαση του Συντονιστικού, τη 
δημιουργία επαγγελματικών μητρώων, ώστε το Υπουργείο 
να διευκολυνθεί στη λειτουργία του καθώς και να καθορί-
ζονται διακριτά και να διασφαλίζονται τα επαγγελματικά 
δικαιώματα σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Δε-

σμεύτηκε ότι η Κ.Υ.Α. και ο νόμος για τον ΕΛΓΟ θα τεθεί 
σε διαβούλευση και το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα εκφράσει τη γνώμη 
του, ενώ για το θέμα των γεωργικών συμβούλων τόνισε τη 
σημασία τους για το γεωτεχνικό κόσμο.

Τέλος, δεσμεύτηκε να βοηθήσει στη στελέχωση του Πα-
ραρτήματος Κρήτης και στην εξεύρεση νέων πόρων για τη 
βιωσιμότητα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ενώ ζήτησε στενότερη συνερ-
γασία με το Επιμελητήριο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και το σώμα του Σ.Σ. τόνισαν ότι 
υπάρχει διάθεση για συνεργασία στην κατεύθυνση της 
ανάδειξης του επιστημονικού ρόλου των γεωτεχνικών και 
της συμβολής τους στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε 
το σχετικό Δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τους Το-
μεάρχες Δακοκτονίας

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διαμαρτυρήθηκε 
τέσσερις φορές για το θέμα της Δακοκτονίας και συγκεκρι-
μένα για την υπ’ αριθ. 5239/58793/30-5-2017 εκδοθείσα 
απόφαση με θέμα «Κατανομή εποχικού προσωπικού σε 
Περιφερειακές Ενότητες - Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονο-
μίας και Κτηνιατρικής για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης 
του Δάκου της Ελιάς έτους 2017». Δύο φορές απευθύνθηκε 
στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, κ. Νικόλαο Αντώνογλου, τονίζοντας την 
επιτακτική ανάγκη άμεσης τροποποίησής της εν λόγω από-
φασης προκειμένου να υπάρξει σαφής διάκριση των επιστη-
μονικών ειδικοτήτων για τις θέσεις των Τομεαρχών Δακο-
κτονίας, με ρητή προτίμηση επιλογής των Γεωπόνων έναντι 
των Τεχνολόγων Γεωπονίας. Το Επιμελητήριο επισήμανε ότι 
με την εν λόγω απόφαση επιχειρείται η πλήρης εξομοίωση 
μεταξύ των Γεωπόνων και των Τεχνολόγων Γεωπονίας για 
τις θέσεις Τομεαρχών τονίζοντας ότι το προβάδισμα των Γε-
ωπόνων έναντι των Τεχνολόγων Γεωπονίας για τις θέσεις 
αυτές αποτελεί επιταγή νόμου. Αναλυτικά, τις επιστολές του 
Επιμελητηρίου μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Την τρίτη φορά απευθύνθηκε στο γραφείο του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την τέταρτη 
φορά με επιστολή του προς την ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. επιση-
μαίνει ότι η απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ-
γείου για τους Τομεάρχες της Δακοκτονίας παραβιάζει ευ-
θέως τις υπάρχουσες διατάξεις και είναι, ουσία και νόμω, 
παντελώς αστήρικτη. Η πλήρης αδράνεια του Υπουργείου 
να προχωρήσει στην τροποποίησή της, παρά την ξεκάθαρη 
απαίτηση του νόμου και τις επανειλημμένες παρεμβάσεις 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., το εκθέτει στους γεωτεχνικούς και επιτρέπει, 
δυστυχώς, να γίνεται συζήτηση για μεθόδευση έναντι του 
γεωπονικού κόσμου της χώρας. Το Επιμελητήριο τονίζει 
ότι θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει στην τροποποίησή της 
για την αποκατάσταση του προβαδίσματος των Γεωπόνων 
έναντι των Τεχνολόγων Γεωπονίας για τις θέσεις Τομεαρ-

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Σπ. Μάμαλης – 
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπ.Α.Α.Τ., κ. Ν. Αντώνογλου

1η σειρά στη δεξιά πλευρά (από αριστερά προς τα δεξιά): Χνάρης 
Εμμανουήλ, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα της Περι-
φέρειας Κρήτης, Κοζυράκη Μαρία, Γενική Γραμματέας Αποκε-

ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Ινιωτάκης Πέτρος, Αντιδήμαρχος 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Διαφάνειας, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Συντο-
νισμού Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ηρα-

κλείου, Παττακός Μαρίνος, Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής 
Προστασίας

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20354&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20226&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20206&TabID=1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

χών Δακοκτονίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να διαβάσετε τη σχετική επιστολή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ.

Τέλος, το Επιμελητήριο στις 5 Ιουλίου εξέδωσε σχετική 
ανακοίνωση για το θέμα, την οποία μπορείτε να τη διαβά-
σετε ΕΔΩ.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητάει να δοθούν λύσεις στα προβλήματα 
του ΙΓΜΕ

Το Επιμελητήριο με επιστολή του προς τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισημαίνει την απελπιστική 
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Ινστιτούτο Γεωλογικών 
& Μεταλλευτικών Ερευνών σήμερα.  Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τονίζει 
ότι ο αρμόδιος Υπουργός θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα 
σε κάθε επιβαλλόμενη ενέργεια, ώστε να δοθούν λύσεις στα 
προβλήματα που επί μακρόν ταλαιπωρούν το Ινστιτούτο 
και τους εργαζομένους του (διορισμός διοίκησης, προσλή-
ψεις νέου μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού, συνέχιση 
των έργων που έχουν παγώσει, καταβολή μισθοδοσίας 
προσωπικού και αντιμετώπιση των λοιπών οικονομικών 
ζητημάτων), γιατί τα χρονικά περιθώρια που υπάρχουν 
πλέον μειώνονται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, εάν 
δεν έχουν ήδη εξαντληθεί. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε το σχετικό ΕΓΓΡΑΦΟ.

Συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε υποομάδες εργα-
σίας για τα μητρώα μελετών και έργων έπειτα από 
παρέμβασή του

Μετά από έγγραφη παρέμβαση του Επιμελητηρίου προς 
τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών για τη μη συμμετο-
χή του στην Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε για την 
αναμόρφωση των Μητρώων των συντελεστών παραγωγής 
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και μελετών (διαβάστε τη 
σχετική επιστολή ΕΔΩ) υπήρξε τροποποίηση της σύνθεσης 

των Υποομάδων Εργασίας που έχουν συγκροτηθεί για τα 
Μητρώα Μελετών και Έργων, με συμμετοχή εκπροσώπων 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως εξής:
α) στις Υποομάδες Εργασίας Υ/Ο.Ε.1 για τα Μητρώα Μελε-

τητών και Μελετητικών Επιχειρήσεων και Υ/Ο.Ε.4 για 
το Πειθαρχικό Δίκαιο, συμμετέχει ο κ. Διονύσιος Γκού-
της, Γεωλόγος Μελετητής, μέλος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
και εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου στη Γνωμοδοτική 
Επιτροπή Μελετών (Γ.Ε.Μ.), και

β) στις Υποομάδες Εργασίας Υ/Ο.Ε.2 για τα Μητρώα Κατα-
σκευαστών και Υ/Ο.Ε.3 για  τα Μητρώα Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, συμμε-
τέχει η κα Αικατερίνη Αλαφογιάννη, Δασολόγος Ε.Δ.Ε., 
Πρόεδρος της Ένωσης Εργοληπτών Δασοτεχνικών Έρ-
γων & Πρασίνου (Ε.Ε.Δ.Ε.Π.).

ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: Διάθεση γεωχωρικών δεδομένων αναρτη-
μένων δασικών χαρτών στα μέλη 

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει προς τα μέλη 
του ότι παρέλαβε από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Δασο-
λογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμά-
των Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & Υποδο-
μών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας) τα γεω-
χωρικά δεδομένα του συνόλου των αναρτημένων δασικών 
χαρτών της χώρας (ενημερωμένα μέχρι τις 21/6/2017). Τα 
ανωτέρω δεδομένα έχουν προκύψει από την επεξεργασία 
των θεωρημένων δασικών χαρτών, κατόπιν αφαίρεσης των 
περιοχών που εξαιρέθηκαν από την ανάρτηση.

Τα εν λόγω δεδομένα είναι διαθέσιμα δωρεάν στα μέλη 
του Επιμελητηρίου που ενδιαφέρονται, με την προϋπόθε-
ση αυτά να είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Για περισσό-
τερες πληροφορίες διαβάστε τη σχετική Ανακοίνωση του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Τo Παράρτημα ζήτησε εγγράφως από τους Γεωπονικούς 

Συλλόγους της Περιφέρειάς του να προβούν σε γραπτές 
παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τους γεωπονικούς 
φορείς και τα γεωπονικά πανεπιστήμια με αφορμή την 
προκήρυξη της δακοκτονίας σχετικά με την πρόσληψη 
Τομεαρχών που δεν είναι γεωπόνοι. Το σχετικό έγγραφο 
του Επιμελητηρίου μπορείτε να το δείτε  ΕΔΩ. 

• Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελ-
λάδας στην τελευταία συνεδρίαση της Διοικούσας Επι-
τροπής προχώρησε σε γνωμοδότηση της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) που 
αφορά την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 

σε οικόπεδα του Ιονίου Πελάγους. Η γνωμοδότηση του 
Παραρτήματος είναι θετική επί της υπό εξέταση Σ.Μ.Π.Ε. 
με την προϋπόθεση όμως ότι θα πρέπει να ενσωματω-
θούν σε αυτήν απαραίτητες αλλαγές που θα εξειδικευ-
τούν στο στάδιο της Μ.Π.Ε.. Αναλυτικότερα, τη γνωμο-
δότηση του Παραρτήματος μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

• Δελτίο Τύπου εξέδωσε το Παράρτημα με αφορμή την 
ανησυχητική αύξηση του πληθυσμού μεδουσών στον 
Κορινθιακό Κόλπο, τονίζοντας την ανάγκη λήψης άμε-
σων μέτρων. Το σχετικό Δελτίο Τύπου μπορεί να το δείτε  
ΕΔΩ.

• Δελτίο Τύπου εξέδωσε το Παράρτημα για τον κίνδυνο 
της ομαλής χρηματοδότησης των νέων γεωργών Αχαΐας 
και Ηλείας λόγω καθυστέρησης της εκπαίδευσής τους. 
Το σχετικό Δελτίο Τύπου μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20296&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20352&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20281&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20243&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20325&TabID=2
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20265&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20315&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20302&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20251&TabID=3
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας απέστειλε στην 

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης τις προτάσεις του για 
το Μέτρο 16 «Συνεργασία» του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης 2014-2020, συγκεντρώνοντας όλες τις 
περιπτώσεις που αφορούν τον πρωτογενή τομέα της 
Ανατολικής Μακεδονίας και θα μπορούσαν να αποτε-
λέσουν αντικείμενο εφαρμογής του Μέτρου. Αναλυτι-
κά, τις προτάσεις του Παραρτήματος μπορείτε να τις 
δείτε ΕΔΩ.

• Υπόμνημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων για τα προβλήματα και την ανάπτυξη του πρω-
τογενή τομέα, κυρίως της Π.Ε. Καβάλας και γενικότερα 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με 
αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού στην περιοχή, κατέ-
θεσε το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας. Το Υπόμνη-

μα του Παραρτήματος μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.
• Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

και τις δασικές υπηρεσίες της Ανατολικής Μακεδονίας 
ενημέρωσε με επιστολή του το Παράρτημα για το Π.Δ. 
344/2000 περί της «Άσκησης του επαγγέλματος του Γε-
ωτεχνικού», σχετικά με τη σύνταξη μελέτης φωτοερμη-
νείας σε δάση και δασικές εκτάσεις και τον χαρακτηρι-
σμό τους από δασολόγο. Τη σχετική επιστολή μπορείτε 
να τη δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τις επισημάνσεις του επί του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάστα-

ση Νέων Γεωργών» έστειλε το Παράρτημα Κεντρικής Μακε-
δόνας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Την επιστολή του Παραρτήματος στην οποία επισημαίνονται 
τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί κατά την υλοποίηση του 
Υποπρογράμματος, μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

• Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(ΕΚΠΑ) προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 
90 θέσεις, για κάθε ένα από τα παρακάτω Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών:
s  Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών (Master of 

Business & Bank Administration – MBA).
s  Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση 

Λογιστική (ΜΒΑ in Accounting).
Υποβολή αιτήσεων έως 16 Ιουλίου 2017. Για περισσότε-

ρες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ. 
•  Τα συνεργαζόμενα Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Δι-

ατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διατμηματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Αμπελουργία – Οινολογία» για το ακαδημαϊ-
κό έτος 2017-2018, έως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 
2017. Για περισσότερες πληροφορίες 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.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Η ΑΣΠΑΙΤΕ ανακοίνωσε την έναρξη του Ετήσιου Προ-
γράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) για το 
έτος 2017-2018. Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλει-
στικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr ή 
της ιστοσελίδας www.aspete.eap.gr μέχρι τις 26 Ιουλίου 
2017, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο 
ηλεκτρονικών συναλλαγών με 

το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε στατιστικά στοι-
χεία που αφορούν τα εγγεγραμμένα μέλη του, μέχρι και 31 Αυ-

γούστου 2016 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20197&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20189&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20253&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20252&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20327&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20275&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20157&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20182&TabID=4
http://www.aspete.gr
http://www.aspete.eap.gr
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20321&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161124015304_6.pdf


 5 . Ιούνιος 2017

 ΝομοθεσίαΤεύχος 14

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

•  Π.Δ. 51/02-06-2017: Προσαρμογή της ελληνικής νομο-
θεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης 
Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L354, σ.132) «για την τροποποίη-
ση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων (EE L255, σ. 22) και 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1024/2012 σχετικά με τη δι-
οικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρη-
σης της εσωτερικής αγοράς (κανονισμός ΙΜΙ, ΕΕ L316, 
σ.1)» και τροποποίηση του Π.Δ. 38/2010 (Α 78), ΦΕΚ 
82/Α/09-06-2017.

 •  Κ.Υ.Α. 1639/65123/15-06-2017: Λεπτομέρειες εφαρμο-
γής της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα 
του βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 13017/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφε-
ξής, ΦΕΚ 2212/Β/29-06-2017.

 •  Κ.Υ.Α. 1970/66273/19-07-2017: Έγκριση προγράμμα-
τος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που 
προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυ-
γίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2017, ΦΕΚ 
2193/Β/27-06-2017.

 •  Υ.Α. 1628/64707/14-06-2017: Λεπτομέρειες εφαρμογής 
της χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της 
κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4, 
του άρθρου 52 του Καν. 1307/2017 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής, ΦΕΚ 2194/
Β/27-06-2017.

 • Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21-06-2017: Υγειονομικοί όροι 
και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / 
ποτών και άλλες διατάξεις,  ΦΕΚ 2161/Β/23-06-2017.

 • Κ.Υ.Α. 1803/66609/20-06-2017: Τεχνικός Κανονισμός 
για τον καθορισμό των ελαχίστων προς εξέταση χαρα-
κτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για τη 
διενέργεια της εξέτασης ορισμένων ποικιλιών καλλι-
εργούμενων φυτικών ειδών, σε συμμόρφωση προς τις 
Οδηγίες 2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ, όπως ισχύουν 
μετά και την τελευταία τροποποίησή τους με την Εκτελε-
στική Οδηγία (ΕΕ) 2016/1914 της Επιτροπής (ΕΕ L296, 
1.11.2016, σ. 7 και διορθωτικό ΕΕ L107, 25.4.2017, σ. 
56), ΦΕΚ 2143/Β/22-06-2017.

 • Υ.Α. 1630/64709/14-06-2017: Τροποποίηση της με 
αριθμ. 1930/81861/22-07-2015 Υπουργικής Απόφα-
σης «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. 
(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων βασι-
κής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα» (Β 1691/14-08-
2015), ΦΕΚ 2140/Β/22-06-2017.

 •  Κ.Υ.Α. 1629/64708/14-06-2017: Καθορισμός λεπτομε-

ρειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον το-
μέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 
52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου 
και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της 
Επιτροπής από το 2017 και εφεξής, ΦΕΚ 2127/Β/21-
06-2017.

 • Υ.Α. 63585/07-06-2017: Κανονισμός Απονομής Ελληνι-
κού Σήματος στις επιτραπέζιες ελιές, ΦΕΚ 2120/Β/21-
06-2017.

 • Υ.Α. 157196/3204/07-06-2017: Καθορισμός τύπου του 
τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 και του τύ-
που διαπιστωτικής πράξης της παρ. 2 του άρθρου 47Β, 
του Ν. 998/1979, ως ισχύει, ΦΕΚ 2082/Β/16-06-2017.

 •  Κ.Υ.Α. 1571/62616/09-06-2017: Καθορισμός λεπτομε-
ρειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον το-
μέα της καλλιέργειας κορινθιακής σταφίδας σε εκτέλεση 
του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
ΦΕΚ 2083/Β/16-06-2017.

 • Κ.Υ.Α. 1572/62620/09-06-2017: Τροποποίηση της με 
αριθμ. 1406/52601/4-5-2016 υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 1291/τ.Β/2016) «Καθορισμός λεπτομερειών σχετι-
κά με τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασι-
κής ενίσχυσης σε εφαρμογή των διατάξεων των καν(ΕΕ) 
1307/2013 και 639/2014», ΦΕΚ 2083/Β/16-06-2017.

 •  Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.42218/ΦΝ466/12-06-2017: Τροποποί-
ηση της απόφασης με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ466 
«Καθορισμός «Ομάδων Εργασιών» ανά κατηγορία έργων 
για τις δημόσιες συμβάσεις έργων του Ν.4412/2016», 
ΦΕΚ 2048/Β/14-06-2017.

 • Κ.Υ.Α. Οικ.26303/1483/31-05-2017: Τροποποίηση της 
κοινής υπουργικής απόφασης 43942/4026/2016 – Ορ-
γάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Απο-
βλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 
του Ν.4042/2012 (Α24), όπως ισχύει, ΦΕΚ 2037/Β/13-
06-2017.

 •  Κ.Υ.Α. 193/62237/08-06-2017: Ανάθεση στον ΕΛ.ΓΑ. της 
υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών 
ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας 
που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από 
θεομηνίες (πλημμύρες, κατολισθήσεις) και δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχο-
πτώσεις και χαλάζι) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάρι-
ος – Δεκέμβριος 2013, ΦΕΚ 2007/Β/12-06-2017.

• Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ.39340/ΦΝ466/31-05-2017: Τροποποίη-
ση απόφασης «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων 
Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» (Β΄1746), 
ΦΕΚ 1994/Β/09-06-2017.

•  Υ.Α. 27022/06-06-2017: Τεχνικές προδιαγραφές μελε-
τών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ.) του Ν.4447/2016 
(ΦΕΚ Α 241), ΦΕΚ 1976/Β/07-06-2017.
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http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20310&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20310&TabID=4
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http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20270&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20269&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20269&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20263&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20262&TabID=4
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•  Υ.Α. 27016/06-06-2017: Τεχνικές προδιαγραφές μελε-
τών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ.) του Ν.4447/2016 
(ΦΕΚ Α 241), ΦΕΚ 1975/Β/07-06-2017.

•  Υ.Α. 1151/59872/01-06-2017: Καθορισμός διαδικασιών 
απασχόλησης στο πλαίσιο εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. 
«Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για 
νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» 
του Μέτρου 1 «Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενη-
μέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020», ΦΕΚ 1974/Β/07-06-
2017.

 • Υ.Α. 442/60322/02-06-2017: Καθορισμός της συνδεδε-
μένης ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ΄α-
ριθμ. 615/52353/12-05-2015 υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 833/Β/2015) με θέμα «Λεπτομέρειες εφαρμογής 
χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του 
βόειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 
5 του Κανονισμού (EE) 639/2014 της Επιτροπής», ΦΕΚ 
1974/Β/07-06-2017.

•  Κ.Υ.Α. 593/58837/30-05-2017: Έγκριση πιστώσεων για 
την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 
10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και 
του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 κατά το 
έτος 2017, ΦΕΚ 1972/Β/07-06-2017.

•  Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31-05-2017: Τρο-
ποποίηση της υπ΄αριθ. ΔΔΠ0007378/045Β/11-05-
2017 κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού 
όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λε-
πτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 
μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» (ΦΕΚ 1636/
Β/12-05-2017), ΦΕΚ 1970/Β/07-06-2017.

•  Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ. 38108/ΦΝ466/05-04-2017: Περιεχόμε-
νο του Μητρώου Έργου, ΦΕΚ 1756/Β/07-06-2017.

•  Υ.Α. ΔΝΣγ/οικ. 38107/ΦΝ466/22-03-2017: Καθορισμός 
«Ομάδων Εργασιών» ανά κατηγορία έργων για τις δη-
μόσιες συμβάσεις έργων του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 1756/
Β/07-06-2017.

•  Υ.Α. 443/60327/02-06-2017: Καθορισμός της σνδεδεμέ-
νης ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ΄αριθμ. 
614/52350/12-05-2017 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
833/Β/2015) στον τομέα του προβείου και αιγείου κρέα-
τος, ΦΕΚ 1937/Β/06-06-2017.

•  Κ.Υ.Α. 4332/48587/23-05-2017: Τροποποίηση της 
υπ΄αριθμ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας 
Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νό-
μου 3877/2010 (Α 160), τρόποι καταβολής της ειδικής 
ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνι-
κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική 
Ενημερότητα» (Β 1239), ΦΕΚ 1916/Β/01-06-2017.

•  Κ.Υ.Α. 5127/57526/26-05-2017: Καθορισμός αποζημιώ-
σεων των γεωτεχνικών και άλλων ειδικοτήτων υπαλλή-
λων, ΦΕΚ 1913/Β/01-06-2017.

•  Υ.Α. 1393/54292/18-05-2017: Καθορισμός λεπτομερει-
ών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλι-
έργεια των καρπών με κέλυφος σε εκτέλεση του άρθρου 
52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΦΕΚ 1887/Β/31-
05-2017.

•  Υ.Α. 1394/54298/18-05-2017: Καθορισμός λεπτομερει-
ών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλ-
λιέργεια των μήλων σε εκτέλεση του άρθρου 52, του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, ΦΕΚ 1887/Β/31-05-2017.

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 ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Υπενθύμιση για την καταβολή της 
ετήσιας συνδρομής ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 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.).

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20238&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20237&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20237&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20237&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20237&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20246&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20235&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20244&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20244&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20244&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20229&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20221&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20220&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20210&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20210&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20210&TabID=4
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/20161004073502_5.pdf
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΥΡΩΠΗ
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Στις 6 Ιουνίου 2017 κηρύχτηκε 

η έναρξη εργασιών της πρώτης συνεδρίασης της πλατ-
φόρμας της Ε.Ε. για την καλή μεταχείριση των ζώων. 
Η πλατφόρμα συγκεντρώνει 75 εκπροσώπους ενδιαφε-
ρομένων μερών, ΜΚΟ, κρατών μελών, χωρών του ΕΟΧ 
(Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος), διεθνών οργανισμών 
και της EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων), ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Παραβάσεις της κοινοτικής νομο-
θεσίας από τα κράτη – μέλη, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ.

• Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Τα αμιγώς φυτικά 
προϊόντα δεν μπορούν, καταρχήν, να διατίθενται στην 

αγορά με ονομασίες όπως «γάλα», «κρέμα γάλακτος», 
«βούτυρο», «τυρί» ή «γιαούρτι» τις οποίες το δίκαιο της 
Ένωσης προβλέπει αποκλειστικά για προϊόντα ζωϊκής 
προέλευσης, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

• Στις 12 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η τακτική σύνο-
δος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας – Αλιείας στο 
Λουξεμβούργο. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γενικός 
Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοι-
νοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπος Κασίμης. Στο επίκεντρο 
των συζητήσεων βρέθηκε η πρόταση για τη βιολογική 
γεωργία, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

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

ΓΕΩΤ.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 τρίπτυ-

χο για το Ταμείο Επαγγελματι-

κής Ασφάλισης Γεωτεχνικών 

(Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

• Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε 
δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Έρευνα και εκ-
μετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις» 
μέχρι την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚ-
ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

• Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης έθεσε σε δημόσια 
διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση τροποποί-
ηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Ν. 2251/1994 

για την “Προστασία του καταναλωτή”» μέχρι την Παρα-
σκευή 7 Ιουλίου  2017, ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.

• Ολοκληρώθηκε στις 26 Ιουνίου 2017 η δημόσια διαβού-
λευση για το Σχέδιο Νόμου «Ενεργειακές Κοινότητες και 
άλλες διατάξεις», ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.

• Ολοκληρώθηκε στις 16 Ιουνίου 2017 η δημόσια διαβού-
λευση για το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη 
εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις», ΣΧΕΔΙΟ 
ΝΟΜΟΥ.

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20230&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20271&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20272&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20266&TabID=4
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
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8704
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8704
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8704
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8174
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8642
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3457
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3457
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14 ΙΟΥΛΙΟΥ 
2017

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΓΗΓΕΝΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ- 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΒΥΤΙΝΑ

Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
Ν.Αρκαδίας

Κρατικό Κτήμα Βυτίνας

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

4-7 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2017

IOBC- ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΧΑΝΙΑ

Δ.Π.Θ., Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος, 
IOBC, Γ.Π.Α., 

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ΜΑΙΧ 

Web: http://iobc2017.maich.gr/ http://
entomology.agro.duth.gr/ Email: 

gbroufas@agro.duth.gr 

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

28-29 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2017

10Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»

ΑΘΗΝΑ

Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών 
Ελλάδος

Web: http://www.egme.gr   

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

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

http://www.climate2017.eu
http://www.rcmns2017.com/
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170203071126_5.pdf
http://iobc2017.maich.gr/
http://entomology.agro.duth.gr/
http://entomology.agro.duth.gr/
mailto:gbroufas@agro.duth.gr
mailto:17pes@entsoc.gr
mailto:haicta2017@gmail.com
http://www.egme.gr
https://www.erasmus.gr
mailto:info@hydrogeologycongress.gr
mailto:info@hydrogeologycongress.gr
http://www.hydrogeologycongress.gr
http://www.hydrogeologycongress.gr

