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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 82η Δ.Ε.Θ.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμμετείχε στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) 

που διεξάχθηκε από 9 έως 17 Σεπτεμβρίου.

Το Σάββατο 26 Αυγούστου ο Πρωθυπουργός της χώ-
ρας, κ. Αλέξιος Τσίπρας, συναντήθηκε με τους παραγωγι-
κούς φορείς της Θεσσαλονίκης στο Υπουργείο Μακεδονίας 
– Θράκης. Στη συνάντηση, εκ μέρους του Επιμελητηρίου, 
συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Σπυρίδων Μάμαλης 
και ο Β΄Αντιπρόεδρος, κ. Ευθύμιος Σπυρίδης. 

Στις 4 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος της Αξιωματικής Αντι-
πολίτευσης και Πρόεδρος της Ν.Δ., κ. Κυριάκος Μητσοτά-
κης, πραγματοποίησε συνάντηση με τους επιστημονικούς 
φορείς και την ακαδημαϊκή κοινότητα της Βορείου Ελλά-
δας. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε το Επιμελητήριο εκ-
προσωπούμενο από τον κ. Αθανάσιο Σαρόπουλο, Πρόεδρο 
της Δ.Ε. του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε..

Η 82η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ξεκίνησε στις 9 
Σεπτεμβρίου και διήρκεσε μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Το 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είχε περίπτερο, φιλοξενούμενο στον εκθεσιακό 
χώρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
μαζί με τους υπόλοιπους Εποπτευόμενους Φορείς του 
Υπουργείου. 

Το πρωί της 1ης ημέρας της Διεθνούς Έκθεσης, Σάββα-
το 9 Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός κ. Ευάγγελος Αποστόλου 
πραγματοποίησε τα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπ.Α.Α.Τ. 

παρουσία και του Αναπληρωτή Υπουργού κ. Ιωάννη Τσι-
ρώνη. Στα εγκαίνια του περιπτέρου το Επιμελητήριο εκ-
προσωπήθηκε από την κα Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου, 
Α΄Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., και την κα Πελαγία 
Σωτηριάδου, Μέλος του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου. 

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Πρωθυπουργός της χώρας 
πραγματοποίησε τα εγκαίνια της 82ης Δ.Ε.Θ. στο Συνεδρια-
κό Κέντρο «Ι. Βελλίδης». Το Επιμελητήριο έδωσε το παρόν 
στην τελετή εγκαινίων και στην ομιλία του Πρωθυπουργού 
εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του, κ. Σπ. Μάμαλη, 
την Α΄ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κα Κ. Μιχαλο-
πούλου, τον Γενικό Γραμματέα κ. Μενέαλο Γαρδικιώτη, την 
Οργανωτική Γραμματέα του Δ.Σ., κα Ηλιάνα Τσολιού, και 
τον Ταμία, κ. Στέφανο Δελέπογλου.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, το Επιμε-
λητήριο εκπροσωπούμενο από το Μέλος του Δ.Σ., κ. Ρήγα 
Γιοβαννόπουλο, παρευρέθη στα εγκαίνια του περιπτέρου 
του Α.Π.Θ..  

Επιπλέον, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έδωσε το παρόν τόσο στην ομι-
λία της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλή της Δημο-
κρατικής Συμπαράταξης, κας Φώφης Γεννηματά, που 
πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, εκπροσωπούμενο 
από τους κ.κ. Μ. Γαρδικιώτη, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και Ευθ. Σπυρίδη, Β΄Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., όσο 
και στην ομιλία του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολί-
τευσης & Προέδρου της Ν.Δ, που πραγματοποιήθηκε στις 
16 Σεπτεμβρίου, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο και τα 
μέλη του προεδρείου του Δ.Σ..

Τέλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου συμμετείχε ως 
ομιλητής, με θέμα τις κατευθύνσεις της νέας ΚΑΠ, σε εκ-
δήλωση που διοργάνωσε η Γραμματεία Αγροτικών Φορέ-
ων της Ν.Δ στα πλαίσια της 82ης Δ.Ε.Θ. την Τετάρτη 13 
Σεπτεμβρίου, στη Σίνδο. Η εκδήλωση είχε θέμα «Τα Ελλη-
νικά Αγροτικά Προϊόντα Ανταγωνιστικά στις Παγκόσμιες 
Αγορές. Αξιοποίηση των Πόρων – Νέο Πλαίσιο για τους 
Συνεταιρισμούς». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η πετρελαιοκηλίδα στον Σαρωνικό
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τόσο η Κεντρική Υπηρεσία όσο και το Πα-

ράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, εξέδωσαν Δελτία 
Τύπου εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για την οι-
κολογική καταστροφή που πραγματοποιείται στον Σαρω-
νικό από τη βύθιση του δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ». 
Η πετρελαιοκηλίδα που διαρκώς επεκτείνεται, τόσο επιφα-
νειακά όσο και υποβρύχια λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων, 
από τις ακτές της Σαλαμίνας έως τις ακτές της Αττικής, έχει 
προκαλέσει πρωτόγνωρη οικολογική καταστροφή στη χώρα 
μας και στον Σαρωνικό ειδικότερα, με τεράστιες οικονομι-
κές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή. Το Επιμελητήριο 
θεωρεί ότι όλες οι προσπάθειες των αρμόδιων αρχών πρέ-
πει να επικεντρωθούν στον με κάθε τρόπο και μέσο έλεγχο, 
κατ΄αρχάς της πετρελαιοκηλίδας και, στη συνέχεια, στον 
πλήρη καθαρισμό και αποκατάσταση της θάλασσας και των 
ακτών που έχουν πληγεί από την καταστροφή. Αναλυτικά, 
μπορείτε να δείτε το Δελτίο Τύπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ και 
του Παραρτήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας ΕΔΩ.

Π.Δ. 95/2017: Τροποποίηση διατάξεων για την άσκη-
ση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το 
Προεδρικό Διάταγμα 95/2017 «Τροποποίηση διατάξεων 
του π.δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος του γεω-
τεχνικού» (Α 297), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 135/Α/2017). Με 
τις διατάξεις του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος ρυθμί-
ζονται τα ζητήματα που αφορούν την αναγγελία έναρξης 
άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος και την τήρηση του 
Μητρώου Απασχόλησης γεωτεχνικών από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. 
Συγκεκριμένα, για την άσκηση του γεωτεχνικού επαγγέλ-
ματος καθεμιάς των ειδικοτήτων γεωπόνου, δασολόγου, 
γεωλόγου, ιχθυολόγου και κτηνιάτρου απαιτείται η υπο-
βολή αναγγελίας έναρξης άσκησης του γεωτεχνικού επαγ-
γέλματος στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Για να ενημερωθείτε για το πλήρες 

κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος διαβάστε ΕΔΩ.

Απόψεις επί του Σχεδίου Νόμου για το δομημένο πε-
ριβάλλον

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας απέστειλε στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας τις παρατηρήσεις 
και τις προτάσεις του επί του Σχεδίου Νόμου «Έλεγχος και 
Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος», στο πλαίσιο 
του θεσμικού του ρόλου αλλά και του δημόσιου διαλόγου 
επί του Σχεδίου Νόμου. Πιο αναλυτικά, η παρέμβαση του 
Επιμελητηρίου αφορά:
• Την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης για την 

ανόρυξη γεωτρήσεων νερού με απαλοιφή της υποχρέ-
ωσης έκδοσης πράξης έγκρισης εργασιών δόμησης μι-
κρής κλίμακας από την οικεία πολεοδομική υπηρεσία.

• Την αναγκαιότητα κατάθεσης τεκμηριωμένης τεχνικής 
έκθεσης που θα συντάσσεται και θα υπογράφεται από 
αρμόδιο γεωτεχνικό επιστήμονα, μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 
στα πλαίσια της διαδικασίας αδειοδότησης για την κοπή 
δένδρων εντός πόλεων και οικισμών, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας.

• Παρατηρήσεις επί σχετικής ρύθμισης για τη διαδικα-
σία ελέγχου των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας 
κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Αναλυτικότερα, τις προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί του ως 

άνω Σχεδίου Νόμου μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων 
μέσω ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σχεδιάζει την υλοποίηση Προγραμμάτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επι-
χειρήσεις (1- 30 εργαζόμενοι) μέσω ΛΑΕΚ έτους 2017 του 
ΟΑΕΔ, με σκοπό την άρτια κατάρτιση των μελών του μέσω 
της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσής τους. Μπορείτε 
να δείτε την σχετική ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Υπόμνημα στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Ευ-

άγγελο Αποστόλου, στους Βουλευτές του Ν. Καβάλας 
και Δράμας αλλά και στον Διοικητή της Πυροσβεστικής 
απέστειλε το Παράρτημα για τα προβλήματα που δημι-
ουργούνται από την καύση των υπολειμμάτων των καλ-
λιεργειών στα Τενάγη Φιλίππων αλλά και για τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν. Αναλυτικά το υπόμνημα του 
Παραρτήματος μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

• Στον Δήμο Καβάλας έστειλε τις προτάσεις του το Πα-
ράρτημα Ανατολικής  Μακεδονίας για την αντιμετώπιση 
προβλημάτων νιτρορύπανσης στη Δ.Ε. Φιλίππων, ΠΡΟ-
ΤΑΣΕΙΣ. 

• Το Παράρτημα, σε συνεργασία με τον Δήμο Νέστου, τη Δι-
εύθυνση Δασών Καβάλας, τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα 
Νέστου Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και την Κυνηγετική Ομο-
σπονδία Μακεδονίας – Θράκης,  διοργάνωσε ενημερωτική 
εσπερίδα με θέμα «Η σημασία της συμμετοχής των πολιτών 
στην προστασία του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ. και της άγριας 
πανίδας», που πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου. Η 
εκδήλωση αποτέλεσε μέρος των δράσεων εφαρμογής του 
τοπικού σχεδίου δράσης για την προστασία προστατευό-
μενων ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Δέλτα 
Νέστου – Λ. Βιστωνίδα & Λ. Ισμαρίδα,  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

• Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
θέλοντας να συντονίσει τους τρόπους αντιμετώπισης 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

των αγροτικών πυρκαγιών, με αφορμή τα μεμονωμένα 
φαινόμενα αγροτικών πυρκαγιών που παρατηρήθηκαν 
στην ευρύτερη περιοχή με το κλείσιμο της καλλιεργη-
τικής περιόδου και δεδομένης της εμπειρίας που έχει 
αποκτήσει μετά τον επιτυχημένο συντονισμό των δρά-
σεων όλων των φορέων για την αντιμετώπιση των κα-
λαμιών στα Τενάγη Φιλίππων, πραγματοποίησε άτυπη 
συνάντηση στα γραφεία του, την Παρασκευή 15 Σεπτεμ-
βρίου 2017, με φορείς της περιοχής του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΝΗΣΩΝ
Το Παράρτημα Ηπείρου – Νήσων, σε συνεργασία με το 

Υπ.Α.Α.Τ, πραγματοποίησε με επιτυχία εσπερίδα με θέμα 
«Προοπτικές για την κτηνοτροφία στις ορεινές περιοχές» 
στις 7 Σεπτεμβρίου. Το σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτή-
ματος μπορείτε να το δείτε  ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε το Πα-
ράρτημα τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του για την 
επικείμενη τροποποίηση  του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορείτε να δείτε τις σχετικές παρατηρήσεις του 
Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερο-
μένους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακο-
λούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμο-
σφαιρικό Περιβάλλον» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 από τη Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι την 
Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες διαβάστε ΕΔΩ. 

• Το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. καλεί τους ενδιαφερομέ-
νους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολού-
θηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία 

(Applied & Environmental Geology)» για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2017-2018, μέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρί-
ου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

• Η Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστη-
μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα 
για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο «Αειφόρος Γεωργία και Επι-
χειρήσεις (MSc in Sustainable Agriculture and 
Business)» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, μέχρι 
την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017. Για περισσότερες πληρο-
φορίες διαβάστε ΕΔΩ.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

• Π.Δ. 95/2017: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 344/2000 
«Άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού (Α 297), 
όπως ισχύει», ΦΕΚ 135/Α/11-09-2017.

• Π.Δ. 97/2017: Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, ΦΕΚ 138/Α/15-09-2017. 

• Κ.Υ.Α. 2129/70097/28-06-2017: Καθορισμός των ανα-
γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμο-
γή του άρθρου 46 του Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013, του κατ΄ 
εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1149/2016 της 
Επιτροπής ή και του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 
1150/2016 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του 
Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των 
αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα, ΦΕΚ 3361/
Β/22-09-2017.

• Κ.Υ.Α. 158969/2987/18-09-2017: Πρόσληψη προσωπι-
κού με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 
από την Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. για την υποστήριξη των Διευθύν-
σεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώ-

ρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, 
συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της 
χώρας έως και την κύρωσή τους, ΦΕΚ 3327/Β/21-09-
2017.

• Κ.Υ.Α. 160525/2210/20-09-2017: Συμπλήρωση της 
151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347Β) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την 
άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 
15 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομέ-
νου αναρτημένου δασικού χάρτη, ΦΕΚ 3327/Β/21-09-
2017.

• Κ.Υ.Α. 2635/13-09-2017: Πλαίσιο λειτουργίας του Υπο-
μέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρα-
τηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών 
Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγρο-
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020», ΦΕΚ 
3313/Β/20-09-2017.

• Κ.Υ.Α. Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/06-09-2017: Ποιότητα νε-

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20547&TabID=3
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http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20373&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20363&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20301&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20556&TabID=2
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20575&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20600&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20600&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20608&TabID=4
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http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20599&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20599&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20598&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20598&TabID=4
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ρού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας 98/38/ΕΚ του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 
7.10.2015), ΦΕΚ 3282/Β/19-09-2017.

• Κ.Υ.Α. 2919/95506/13-09-2017: Ταξινόμηση οινοποιή-
σιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας, 
ΦΕΚ 3276/Β/18-09-2017.

• Υ.Α. 1013/95296/13-09-2017: Καθορισμός πλαισίου 
εφαρμογής των Δράσεων 10.01.01 «Προστασία της 
άγριας ορνιθοπανίδας», 10.01.02 «Προστασία παραδοσι-
ακού ελαιώνα Άμφισσας», 10.01.03 «Διατήρηση αμπε-
λοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και  
10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική 
δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντι-
κά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, ΦΕΚ 3256/
Β/18-09-2017.

• Κ.Υ.Α 1920/88493/22-08-2017: Πρόγραμμα για την πα-
ρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την 
αντοχή των ζωονοσογόνων και συμβιωτικών βακτηρί-
ων στις αντιμικροβιακές ουσίες για το έτος 2017, ΦΕΚ 
3225/Β/15-09-2017.

• Υ.Α. 3380/86293/10-08-2017: Τροποποίηση της υπ΄α-
ριθμ. 5632/104626/29.9.2015 υπουργικής απόφασης 
«Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας των άκρως με-
ταναστευτικών ειδών τόννου (Thunnus thynnus BFT), 
μακρύπτερου τόννου (Thonus alalunga ALB) και ξιφία 
(Xiphias gladius SWO)” (Β2151), όσον αφορά τη χο-
ρήγηση αδειών αλίευσης τόννου, ΦΕΚ 3214/Β/14-09-
2017.

• Υ.Α. 1952/92114/4-09-2017: Τροποποίηση της αριθ. 
263493/27.07.2004 απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκ-
μεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφα-
λαίου σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 21/2004 του 
Συμβουλίου» (Β/1253/16.8.2004), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, ΦΕΚ 3190/Β/12-09-2017.

• Κ.Υ.Α. 1915/90550/29-08-2017: Καθορισμός των προϋ-
ποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων 
και Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση 
των ενεργειών διαχείρισής τους για το έτος 2017, ΦΕΚ 
3114/Β/08-09-2017.

• Κ.Υ.Α. 965/90307/29-08-2017: Τροποποίηση της αριθ. 
593/58837/30.05.2017 (ΦΕΚ Β 1972/07.06.2017) κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Έγκριση πιστώσεων για την 
καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 
«Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και του 
Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 κατά το 
έτος 2017», ΦΕΚ 3114/Β/08-09-2017.

• Κ.Υ.Α. 937/81014/26-07-2017: Καθορισμός του ακρι-
βούς περιεχομένου των όρων, προϋποθέσεων, των δι-
καιολογητικών, του τρόπου πληρωμής και των ελέγχων 
της δράσης: 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» 
στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης 
της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισ-
σοκομίας 2017-2018. Καθορισμός του συνολικού ποσού 
επιχορήγησης και του ποσού επιχορήγησης ανά φορέα 
για το έτος 2017, ΦΕΚ 2991/Β/31-08-2017.

• Κ.Υ.Α. 968/84613/03-08-2017: Καθορισμός του ακρι-
βούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής 
της δράσης: 4.1 «Αναλύσεις Μελιού», στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής 
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017-
2018, ΦΕΚ 2968/Β/30-08-2017.

• Κ.Υ.Α. 969/84616/03-08-2017: Καθορισμός του ακρι-
βούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής 
της δράσης: 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και 
των άλλων προϊόντων της κυψέλης», στο πλαίσιο του 
προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής 
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017-
2018, ΦΕΚ 2968/Β/30-08-2017.

• Κ.Υ.Α. 970/84618/03-08-2017: Καθορισμός του ακριβούς 
περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δρά-
σης 1.2 «Ηλεκτρονικό δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet», 
στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκο-
μίας για τα έτη 2017-2018. Καθορισμός του ποσού επιχο-
ρήγησης για το έτος 2017, ΦΕΚ 2901/Β/22-08-2017.

• Κ.Υ.Α. 938/81027/26-07-2017: Καθορισμός του ακρι-
βούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής 
των δράσεων 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των 

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

Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο 
τρόπο ηλεκτρονικών συναλλαγών 
με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομα-
δικής μελισσοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του προ-
γράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής 
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα 
έτη 2017-2018, ΦΕΚ 2834/Β/11-08-2017.

• Κ.Υ.Α. 2537/84963/07-08-2017: Τροποποίηση της 

αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών 
χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το 
βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 
του Συμβουλίου» (Β430), ΦΕΚ 2822/Β/11-08-2017.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια 
ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥ-
ΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..

• Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης έθεσε σε δημό-
σια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Ενσωμάτωση στην 
Εθνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμ-
βρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν 
τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για 
παραβάσεις των διατάξεων του δίκαιου ανταγωνισμού 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» μέχρι την 
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017, ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.

• Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου 

Υπουργικής Απόφασης  σχετικά με τις «Λεπτομέρειες 
εφαρμογής των δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσε-
ων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητας της εκ-
μετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία 
του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 την Τρίτη 26 Σε-
πτεμβρίου 2017, ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.

• Ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 η δημόσια δι-
αβούλευση για το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής απόφασης 
«Διάθεση Υγρών Αποβλήτων», ΣΧΕΔΙΟ Κ.Υ.Α..

• Ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου η δημόσια διαβού-
λευση για το Σχέδιο Νόμου «Αγροτικός συνδικαλισμός 
και άλλες διατάξεις», ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.

ΕΡΓΑΣΙΑ

Την πρόσληψη 70 ΠΕ Δασολόγων και 30 ΤΕ Δασοπόνων, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 
5 του Ν. 4467/2017 (Α 56) με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου με σύναψη σχετικών συμβάσεων, για την 
υποστήριξη των Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας για την εκτέλεση εργασιών κατάρ-
τισης, ανάρτησης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους,  με διάρκεια 
απασχόλησης οκτώ μήνες, καθορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ΦΕΚ 3327/Β/21-09-2017.

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.).

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εξασφάλισε στα μέλη του ειδικές – προ-
νομιακές 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=20503&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20502&TabID=4
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
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http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=fb5f57dae3764552
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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 νο-
μικών πληροφοριών (NOMOS) από τα μέλη 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Τ.Ε.Α.ΓΕ.: Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

28-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2017

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

ΚΗΣ 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- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ-
ΤΙΚΟΣ 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

2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΗΜΕΡΙΔΑ: 1η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΑΥΠΛΙΟ

Ειδική Γραμματεία Υδάτων- Υπουργείο Περι-
βάλλοντος & Ενέργειας

Τηλ: 2130233769, 2131515425 
Email: info.egy@prv.ypeka.gr 

4-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 ΕΖΕ: ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΛΑΡΙΣΑ

Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (ΕΖΕ)
Τηλ: 2105294412, 2105294422 

Email: eze@aua.gr, 
Web: http://www.eze.gr 

4-6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
11ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας της 
Ε.Γ.Ε., Σύνδεσμος Γεωλόγων & Μεταλλειολό-

γων Κύπρου, Γ.Π.Α.
Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.

Τηλ: 2105294156, 2105294157, 
2105294165, 2107722095 Fax: 

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

8-11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2017

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ & ΔΙΕ-
ΘΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣ-
ΤΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙ-

ΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ, ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
ΕΔΕΣΣΑ

Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
Τηλ: 2310 461171 Fax: 2310 461341 

Email: grig_nick@fri.gr Ν.Γρηγοριάδης, 
Web: http://www.forestry.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

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
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mailto:info@hydrogeologycongress.gr
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