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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Έντονη αντίδραση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας στην αιφνιδιαστική κατάθεση τροπολογίας για 
την  «ελαστικοποίηση» του καθεστώτος απασχόλησης 

του Υπεύθυνου Επιστήμονα στις επιχειρήσεις εμπορίας 
γεωργικών φαρμάκων

Με επιστολή του καλεί τους Γεωτεχνικούς Βουλευτές να 
αναλάβουν κάθε σχετική πρωτοβουλία και να προβούν σε 
ενέργειες με στόχο την κατάργηση των σχετικών διατάξε-
ων που προβλέπουν την «ελαστικοποίηση» του καθεστώτος 
απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα στις επιχειρήσεις 
εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. 

Αναλυτικότερα, το Επιμελητήριο τονίζει ότι η τροπο-
λογία που κατατέθηκε αιφνιδιαστικά στην Ολομέλεια την 
ημέρα της ψήφισης του Σχεδίου Νόμου «Διακίνηση και 
εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων 
και άλλες διατάξεις» χωρίς να έχει συζητηθεί στη Διαρκή 
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου σηματοδοτεί σημαντι-
κές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που αφορά τη χρήση και 
εμπορία γεωργικών φαρμάκων. Συγκεκριμένα, με τις δια-
τάξεις της παραγράφου 5 της συγκεκριμένης τροπολογίας 
απαλείφεται η υποχρέωση της συνεχούς και αυτοπρόσω-
πης παρουσίας των γεωπόνων – υπεύθυνων επιστημόνων 
κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων εμπορίας γεωργικών 
φαρμάκων που ίσχυε μέχρι σήμερα, «ελαστικοποιώντας» 
με αυτόν τον τρόπο το καθεστώς απασχόλησής τους στο 
μέλλον. Στην ίδια κατεύθυνση «ελαστικοποίησης» κινείται 
και η κατάργηση της ρητής διάταξης που υπήρχε μέχρι σή-
μερα για ορισμό διαφορετικού υπεύθυνου επιστήμονα σε 
κάθε κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει στην επιστολή του (δείτε ΕΔΩ) 
ότι η απασχόληση  των γεωπόνων – υπεύθυνων επιστημό-
νων με συνεχή και αυτοπρόσωπη παρουσία καθ΄ όλη τη 
διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων εμπορίας γεωργι-

κών φαρμάκων αποτελεί προαπαιτούμενο για την ασφαλή 
διακίνηση και ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτι-
κών προϊόντων και κατ΄ επέκταση προστασία των εδαφι-
κών και υδατικών πόρων και της βιοποικιλότητας, αλλά 
και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων πι-
στοποιημένης ποιότητας και ασφαλών για τον καταναλω-
τή. Οι ψηφισθείσες διατάξεις δεν συμβάλλουν όμως στην 
εκπλήρωση της συνταγματικώς επιβαλλόμενης υποχρέω-
σης της Πολιτείας για προστασία της δημόσιας υγείας και 
του περιβάλλοντος. 

Παράλληλα με την επιστολή του προς τους Γεωτεχνι-
κούς Βουλευτές, το Επιμελητήριο εξέφρασε, γραπτώς, την 
έντονη διαμαρτυρία του για την «ελαστικοποίηση» του 
καθεστώτος απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα 
στις επιχειρήσεις εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, και στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Στη σχετική 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ του το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καταγγέλλει το γεγονός ότι η 
συγκεκριμένη τροπολογία κατατέθηκε χωρίς καμιά πρότε-
ρη διαβούλευση και χωρίς να συζητηθεί στην αρμόδια Επι-
τροπή της Βουλής και, τονίζοντας ότι οι εν λόγω διατάξεις 
έχουν άμεσες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, το περιβάλλον 
και την αγροτική παραγωγή, ζητά άμεση συνάντηση με την 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Πριν από τις παραπάνω επιστολές είχε προηγηθεί σχε-
τική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με την οποία το Επι-
μελητήριο, θέτοντας προ των ευθυνών της την Πολιτική 
Ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ., ζητούσε την άμεση κατάργηση των 
εν λόγω διατάξεων.

Έντονη και πολυδιάστατη ήταν η αντίδραση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην αιφνιδιαστική κατάθεση τροπολογίας από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την ημέρα ψήφισης του Σχεδίου Νόμου «Διακίνηση και εμπορία νω-

πών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

mailto:pub_relations@geotee.gr
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20686&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20685&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20677&TabID=1
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Παραρτήματα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του σχεδίου Κ.Υ.Α. 
για τα Σχέδια Βελτίωσης

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  απέστειλε στον 
Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοι-
νοτικών Πόρων του Υπ.Α.Α.Τ., κ. Χαράλαμπο Κασίμη, τις 
προτάσεις και τις παρατηρήσεις του επί του σχεδίου της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) για τα Σχέδια Βελ-
τίωσης του Π.Α.Α. 2014-2020, στο πλαίσιο της διαβούλευ-
σής του.  Αναλυτικά, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

Πρόταση διευκόλυνσης των πολιτών για τις αντιρ-
ρήσεις επί των δασικών χαρτών

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας απέστειλε πρότα-
ση για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των πολιτών για 
την υποβολή αντιρρήσεων επί των αναρτημένων δασικών 
χαρτών προς τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Αναλυτικά, τις προτάσεις του 
Επιμελητηρίου μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

Μητρώο Εισηγητών Προγραμμάτων ΛΑΕΚ του 
ΟΑΕΔ

Στο πλαίσιο ενημέρωσης και βοήθειας των γεωτεχνικών 
που επιθυμούν να διδάξουν στα προγράμματα κατάρτισης 
ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ, το Επιμελητήριο με ανακοίνωσή του πα-
ρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για την 
εγγραφή των ενδιαφερόμενων γεωτεχνικών στο Μητρώο 
Εισηγητών που τηρεί ο ΟΑΕΔ για τη συγκεκριμένη δράση. 
Οι ενδιαφερόμενοι γεωτεχνικοί θα πρέπει να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Εισηγητών του 
ΟΑΕΔ και να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογη-
τικά για έλεγχο στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ ώστε 
να λάβουν αριθμό Μητρώου Εισηγητή. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το Παράρτημα Πελο-

ποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας για τα προβλήματα 
στην ελαιοπαραγωγή λόγω της παρατεταμένης ανομβρί-
ας. Αναλυτικότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε 
στο σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

• Την απάντησή του σε αναφορά Βουλευτή για τον Κοριν-
θιακό κόλπο έδωσε το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυ-
τικής Στερεάς Ελλάδας, την οποία μπορείτε να διαβάσετε 
ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας ενημέρωσε, 

εγγράφως, το Υπ.Α.Α.Τ., την Π.Ο.Σ.Γ. και τον Γεωπονι-
κό Σύλλογο Λάρισας για τα προβλήματα και τις δυσλει-
τουργίες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με αφορ-
μή την ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση της 
ψηφιακής υπηρεσίας της συνταγογράφησης που πραγ-
ματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου, στη Λάρισα. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες μπορεί να δείτε το σχετικό έγ-
γραφο του Παραρτήματος ΕΔΩ.

• Το παράρτημα εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία γνω-
στοποιεί στα μέλη του την πρόθεσή του να βραβεύσει 
τα τέκνα των Γεωτεχνικών μελών του που πέτυχαν στις 
εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ-ΤΕΙ κατά το σχολικό 
έτος 2016-2017. Περισσότερες πληροφορίες για αυτούς 
που τους ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Επιμελη-

τηρίου κατέθεσε έγγραφο προς τον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων για τα προβλήματα που παρου-
σιάστηκαν στο Μέτρο 214 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007-2013, επισημαίνοντας ότι είναι τα πιο 
σοβαρά προβλήματα που έχουν καταγραφεί στην ιστορία 
των ευρωπαϊκών ενισχύσεων στην ελληνική γεωργία. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το σχετι-
κό έγγραφο του Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με επιστολή του προς τη Διεύθυνση Υδάτων της Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, 
το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την κείμενη σχετική 
νομοθεσία, οι αρμόδιοι επιστήμονες για την εκπόνηση και 
υπογραφή των υδρογεωλογικών εκθέσεων και μελετών 
που απαιτούνται για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργων 
αξιοποίησης υδατικών πόρων ή / και χρήσης νερού, είναι 
οι Γεωλόγοι – μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο του Παραρ-
τήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ
Τις παρατηρήσεις του επί του Σχεδίου Διαχείρισης Λε-

κανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Ηπείρου κατέθεσε το Παράρτημα στην Ειδική Γραμματεία 
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στο 
πλαίσιο της διαβούλευσης της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδί-
ου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Ηπείρου. Τις παρατηρήσεις και τις προτά-
σεις του Παραρτήματος μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ.

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20627&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20649&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20623&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20704&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20618&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20619&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20681&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20622&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20647&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20707&TabID=3
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Διαβούλευση

Νομοθεσία
Τεύχος 17

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

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

• Στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχεί-
ρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Δι-
αμερισμάτων της χώρας έχουν αναρτηθεί στον ειδικά 
διαμορφωμένο ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας τα υπό διαβούλευση προσχέδια Διαχείρι-
σης Λεκανών Απορροής Ποταμών με τις Στρατηγικές 
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για 
κάθε ένα από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας, 
ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑ-
ΜΩΝ.

• Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δη-
μόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513 για την τροποποίηση της 

Οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσί-
μων βενζίνης και ντίζελ και για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρή-
σης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μέχρι τη Δευτέ-
ρα 6 Νοεμβρίου 2017, ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.

• Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεί-
ων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Απόφασής της 
στο πλαίσιο της οποίας ρυθμίζονται και εξειδικεύονται 
επιμέρους θέματα του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2015/2120 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη 
θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοιχτό 
διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/
ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των 
χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικών επικοινωνιών», μέχρι τη Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 
2017, ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

• Ν. 4492/2017: Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευ-
αλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις, 
ΦΕΒ 156/Α/18-10-2017.

• Κ.Υ.Α. 10417/101043/27-09-2017: Τροποποίηση της 
αριθμ. 456/5861/18.1.2012 απόφασης του Υφυπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λήψη των 
πρόσθετων μέτρων που απαιτούνται για τον έλεγχο του 
επιβλαβούς οργανισμού Synchytrium endobioticum 
Schilb. και την παρεμπόδιση της διασποράς του στη 
χώρα» (Β 159), ΦΕΚ 3635/Β/16-10-2017.

• Κ.Υ.Α.1228/104914/05-10-2017:Τροποποίηση 
των υπ΄αριθμ. 938/81027/26.7.2017 (Β 2834), 
937/81014/26.7.2017 (Β 2991), 969/84616/3.8.2017 
(Β 2968), 970/84618/3.8.2017 (Β 2901) και 
968/84613/3.8.2017 (Β 2968) κοινών αποφάσεων του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τον καθορισμό του 
ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμο-
γής, των δράσεων 3.1, 3.2, 1.1, 1.4, 1.2 και 4.1 αντίστοι-
χα, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος για τη 

βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των 
προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018, 
ΦΕΚ 3622/Β/12-10-2017.

• Κ.Υ.Α. 3252/99092/22-09-2017: Αρμοδιότητες που 
ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγειοβελτιωτικών 
έργων και Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και καθο-
ρισμός περιπτώσεων για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Πε-
ριφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων, ΦΕΚ 3452/Β/04-10-2017. 

• Κ.Υ.Α. 1390/25-09-2017: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφο-
ρούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους 
δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου 
6.1.10 «Οριστική Παύση των αλιευτικών δραστηριοτή-
των», [Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 34], της Ενωσιακής 
Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βι-
ώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασ-
σας 2014-2020, ΦΕΚ 3431/Β/03-10-2017.

• Υ.Α. 42409/13-10-2017: Έγκριση του Κανονισμού Λει-

Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρό-
πο ηλεκτρονικών συναλλαγών με το 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://wfdver.ypeka.gr/el/consultation-gr/1revision-consultation-gr/
http://wfdver.ypeka.gr/el/consultation-gr/1revision-consultation-gr/
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8848
http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/Consultations/telecoms/keimeno_diabouleusis_NN.pdf
http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0700.html
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20689&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20682&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20670&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20641&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20636&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170303072058_5.pdf
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ΕΥΡΩΠΗ

τουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου 
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), 
ΦΕΚ 3701/Β/19-10-2017.

• Υ.Α. 162371/2429/13-10-2017: Έγκριση εκτέλεσης 
ανάρτησης δασικών χαρτών έως την κύρωσή τους, ΦΕΚ 
3701/Β/19-10-2017.

• Υ.Α. 2220/108492/16-10-2017: 1η τροποποίηση της 
αριθ. πρωτ. 593/37447/31.03.2017 υπουργικής από-
φασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του 
υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση 
/ εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλά-
δας περιόδου 2014-2020» (Β 1190), ΦΕΚ 3668/Β/18-
10-2017.

• Υ.Α. 2585/105996/10-10-2017: 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 1691/14-8-
2015), ΦΕΚ 3622/Β/12-10-2017.

• Υ.Α. 2543/103240/02-10-2017: Καθορισμός των ανα-
γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ.1) και των 
Κανονισμών 889/2008 (ΕΕ L 250 της 18.9.2008 σ.1) και 
1235/2008 (ΕΕ L 334 της 12.12.2008, σελ. 25) της Επι-
τροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την 
επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων 
φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, κα-
θώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων 
από τρίτες χώρες, ΦΕΚ 3529/Β/09-10-2017.

• Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Επιβεβαιώθηκε η συμφω-
νία σχετικά με τις γεωργικές πτυχές του κανονισμού 
Omnibus. Στις 16 Οκτωβρίου 2017 τα εκπροσωπούμενα 
στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας κράτη μέλη, ενέκριναν 
τη συμφωνία όσον αφορά τον αποκαλούμενο κανονισμό 
Omnibus που τροποποιεί τον δημοσιονομικό κανονισμό 
που διέπει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ε.Ε., 
καθώς και 15 τομεακές νομοθετικές πράξεις που περι-
λαμβάνουν και τον τομέα της γεωργίας. Οι συμφωνη-
θέντες κανόνες θα απλοποιήσουν την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική (ΚΓΠ) μέσω μιας σειράς τεχνικών βελτιώσεων 
των τεσσάρων κανονισμών της ΚΓΠ περί άμεσων ενι-
σχύσεων, αγροτικής ανάπτυξης, κοινής οργάνωσης και 
του οριζόντιου κανονισμού, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

• Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Οι συνεισφορές της Ε.Ε. και των 
κρατών μελών της για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων 
χωρών στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής αυξήθηκαν σημαντικά το 2016. Το 
συνολικό ποσό επιβεβαιώθηκε στις 16.10.2017 σε συνε-
δρίαση της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής της Ε.Ε., 
ενόψει της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την 
κλιματική αλλαγή (COP23) στη Βόννη, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

• Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Συμπεράσματα Συμβουλίου σχε-
τικά με τη χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

• Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπε-
ράσματα για τη συμφωνία του Παρισιού και τις προπα-
ρασκευαστικές εργασίες για τις συνόδους της UNFCCC 
(Βόννη, 6-17 Νοεμβρίου 2017), ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

• Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Αλιείας: Στις 9 Οκτω-
βρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο η 
τακτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας 
– Αλιείας. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμ-
ματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης. Οι Υπουργοί ενημερώ-
θηκαν από τον Επίτροπο Hogan για την κατάσταση της 
αγοράς των γεωργικών προϊόντων, τη διάσκεψη για το 
μέλλον της ορεινής γεωργίας στις Άλπεις, την δήλωση 
των χωρών visegrad ως συνεισφορά στις συζητήσεις για 
την ΚΑΠ μετά το 2020, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Το τελευταίο καθεστώς ποσοστώ-
σεων στον τομέα της γεωργίας για τη διαχείριση της πα-
ραγωγής ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταργήθηκε 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, μετά από σχεδόν 50 χρόνια. 
Η απόφαση αυτή λήφθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και των κρατών – μελών στο πλαίσιο μεταρ-
ρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής του 2013, ως 
επακόλουθο σημαντικής διαδικασίας μεταρρύθμισης και 
αναδιάρθρωσης που άρχισε το 2006, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Παραβάσεις της Κοινοτικής Νομο-
θεσίας από τα κράτη-μέλη, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

Στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε στατιστι-
κά στοιχεία που αφορούν τα εγγεγραμμένα μέλη του, μέ-
χρι και 31 Αυγούστου 2016 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Ειδικές – προνομιακές τιμές στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20696&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20696&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20696&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20688&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20688&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20670&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20658&TabID=4
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/10/16/agriculture-omnibus-confirmed/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/10/17-climate-finance-eu/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/10/10-conclusions-climate-change/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/10/13-conclusions-paris-agreement-and-unfccc-meetings/
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20661&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20629&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20637&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161124015304_6.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
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ΕΡΓΑΣΙΑ

•  Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων με εξαγωγική δραστηριότητα αναζητά Γεωπόνο για την παρακολούθηση καλλιεργει-
ών συμβολαιακής γεωργίας στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
ΕΔΩ.

•  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη τριών (3) θέσεων ειδικών συμβούλων, τεσσάρων (4) θέσεων 
ειδικών συνεργατών και δύο (2) θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού στο Γραφείο Επιστημονικής και Γραμ-
ματειακής Υποστήριξης των Συλλογικών Κυβερνητικών Οργάνων. Ημερομηνία λήξης πρόσκλησης: 13 Νοεμβρίου 
2017. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
2017

GEOARCH-HAZARDS: INTERNATIONAL 
CONFERENCE «NEW TECHNOLOGIES, 

PALAEO-HAZARDS AND 
GEOARCHAEOLOGY»

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία- Επιτροπή Γεωμορ-
φολογίας & Περιβάλλοντος & Erasmus + Project 

«McAgenda»
Εθνικό Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, Κτήριο «Κω-

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

14-15 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

2017

5Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & Η ΣΥΜΒΟΛΗ 

ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΧΑΔΑ & ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Email: info@eedsa.gr, Web: www.eedsa.gr

18-21 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

16ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΙΣΜΙ-
ΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Web: www.16ECEE.org , Email: info@16ecee.org 

Τηλ.:2310433099

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικών συναλλα-
γών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσω του συστήματος E-POS 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικής συναλ-
λαγής για την πληρωμή της συνδρομής στο Επι-
μελητήριο 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 πληρο-
φοριών (NOMOS) από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩ-
ΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Τ.Ε.Α.ΓΕ.: Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Τα-
μείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών 
(Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

http://anadeixi.gr/services/%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82-agr-0809-%CE%BD-%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82/
http://www.opengov.gr/home/2017/10/23/7662
http://geoarch-hazards.geol.uoa.gr/
mailto:info@eedsa.gr
http://www.eedsa.gr
http://www.16ECEE.org
mailto:info@16ecee.org
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf

