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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Καταστροφικές πλημμύρες στη Δυτική Αττική
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τονίζει την άμε-

ση αναγκαιότητα ενός άρτιου και λεπτομερούς αντιπλημ-
μυρικού σχεδιασμού για την περιοχή της Αττικής και την 
άμεση υλοποίησή του με την κατασκευή των απαραίτητων 
αντιπλημμυρικών έργων, σε σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ που 
εξέδωσε μετά την απερίγραπτη τραγωδία που προκάλεσαν 
οι πρόσφατες πλημμύρες στη Δυτική Αττική. 

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει πληγεί 
επανειλημμένα κατά το παρελθόν από πλημμυρικά φαι-
νόμενα (1953, 1961, 1963, 1977, 1978, 1996, 2003) που 
κόστισαν δεκάδες ανθρώπινες ζωές, η απουσία των αντι-
πλημμυρικών έργων είναι παντελώς αδικαιολόγητη. Το 
Επιμελητήριο έχει τονίσει πολλές φορές την εξαιρετικά 
μεγάλη σημασία της κατασκευής έργων διευθέτησης των 
υδατορευμάτων στην αντιπλημμυρική προστασία μιας πε-
ριοχής. Κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Διαδικασία 
Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορεύματα – 
ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας», το 2014, στη Βουλή 
των Ελλήνων, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισήμανε ότι:
 «1. Η προστασία των υδατορευμάτων, η οριοθέτηση και 

η κατασκευή έργων διευθέτησής τους, αποτελεί ζήτημα 
εξαιρετικά σημαντικό για την ασφαλή δόμηση οικιστικών 
περιοχών, την αποφυγή κινδύνων πλημμύρας, καθώς και 
την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

 2. Οποιαδήποτε παρέμβαση στα υδατορεύματα θα πρέπει 
να είναι πολύ καλά σχεδιασμένη και τεκμηριωμένη, δεδο-
μένου ότι τυχόν αστοχίες μπορεί να έχουν ως συνέπειες 
τεράστιες σχετικές καταστροφές σε επίπεδο δόμησης και 
κατασκευών και, σε ακραίες αλλά δυστυχώς όχι σπάνιες 
περιπτώσεις, ανθρώπινες απώλειες». 
Για τις πλημμύρες της Δυτικής Αττικής Δελτίο Τύπου 

εξέδωσε και το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, 
στο οποίο τόνισε τη σημασία της πρόληψης και της σω-
στής προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
ακραίων καιρικών φαινομένων. Πρόληψη που θα περιλαμ-
βάνει αφενός μεν τον σωστό σχεδιασμό, την εκπόνηση με-
λετών γεωλογικής καταλληλόλητας σε υφιστάμενους οικι-

σμούς, την υλοποίηση και τη συντήρηση των απαραίτητων 
αντιπλημμυρικών έργων, ώστε να μετριάζονται οι συνέπει-
ες των ακραίων καιρικών φαινομένων και αφετέρου, την 
προστασία των δασών και των δασικών οικοσυστημάτων, 
ώστε να μπορούν να επιτελέσουν το σημαντικό έργο περι-
ορισμού της επιφανειακής απορροής των υδάτων και της 
συγκράτησης των εδαφών, μειώνοντας τον κίνδυνο και την 
ένταση των πλημμυρών. 

Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας σε δικό του σχε-
τικό Δελτίο Τύπου επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση του 
πλημμυρικού κινδύνου δεν θα πρέπει να είναι περιπτωσι-
ακή, δηλαδή μετά το τέλος της πλημμύρας, με την απομά-
κρυνση των φερτών υλικών από τις πλημμυρισμένες περι-
οχές και την αποζημίωση των πολιτών αλλά με σχεδιασμό 
και κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής διευθέτησης των 
χειμάρρων με την πρόβλεψη έργων για το συνολικό χώρο 
δράσης τους. Τα σχετικά Δελτία Τύπου των Παραρτημάτων 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να τα δείτε εδώ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝ. 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Επίσης, η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος συ-
γκρότησε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη έκ-
θεσης για τις πλημμύρες στις περιοχές της Μάνδρας και 
της Νέας Περάμου για την κατανόηση του μηχανισμού της 
πλημμύρας που εκδηλώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις φυ-
σικές συνθήκες και τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις της πε-
ριοχής. Η Ομάδα Εργασίας πραγματοποίησε ήδη αυτοψία 
στις περιοχές, το Σάββατο 25/11/2017. ΕΔΩ μπορείτε να 
δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Παραρτήματος καθώς και 
τις σχετικές φωτογραφίες από τις περιοχές. 

Τέλος, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (ΕΚΠΑ) στα πλαίσια των ερευνητικών του δρα-
στηριοτήτων πραγματοποίησε προκαταρκτική επιστημο-
νική έρευνα για τις πλημμύρες στη Δυτική Αττική και 
ενημέρωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τα 
αποτελέσματά της. Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε το ενη-
μερωτικό σημείωμα του ΕΚΠΑ καθώς και το σχετικό βί-
ντεο ΕΔΩ.
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Παρατηρήσεις επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφα-
σης για τα Σχέδια Βελτίωσης

Το Επιμελητήριο, στο πλαίσιο διαβούλευσης επί της 
Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή των Δράσεων του 
Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) του Π.Α.Α. 2014-2020, απέ-
στειλε έγγραφο στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπ.Α.Α.Τ., κ. Χαράλαμπο 
Κασίμη, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένες Δράσεις είναι 
από τα σημαντικότερα προγράμματα του Π.Α.Α. και αποτελούν 
καίριο εργαλείο για τον Έλληνα παραγωγό, ώστε να εκσυγ-
χρονίσει και να προσαρμόσει την εκμετάλλευσή του στα νέα 
παγκοσμιοποιημένα δεδομένα της αγροτικής παραγωγής. Με 
τη σύνταξη ενός προσεγμένου και στοχοποιημένου επιχειρη-
ματικού σχεδίου ο δικαιούχος των Δράσεων μπορεί να επιτύχει 
πολλά οφέλη. Ο ρόλος του Συμβούλου στη σύνταξη, υποβολή 
και παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων  του 
επιχειρησιακού σχεδίου καθίσταται σημαντικός, όμως υπάρχει 
πλήρης αναντιστοιχία ανάμεσα στο ύψος της αμοιβής των Συ-
ντακτών των Σχεδίων Βελτίωσης και στο πλήθος και εύρος των 
υπηρεσιών που αυτοί καλούνται να προσφέρουν. Αναλυτικά, 
τη σχετική επιστολή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

Απόψεις επί του Σχεδίου Νόμου για τους Φορείς Δι-
αχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. 
Σ. Φάμελλο έστειλε τις παρατηρήσεις του επί του Σχεδίου 
Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία Φορέων Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών» το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευσή του. Το Επι-
μελητήριο πιστεύει ότι με τις διατάξεις του υπό διαβούλευ-
ση Σχεδίου Νόμου επιχειρείται η κάλυψη του συνόλου των 
περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας (μέσω της 
επέκτασης των περιοχών ευθύνης των 28 υφιστάμενων και 
της ίδρυση 7 νέων Φορέων Διαχείρισης Προτατευόμενων 
Περιοχών) και, παράλληλα, η επίλυση των σοβαρών προ-
βλημάτων (θεσμικών, οικονομικών, οργανωτικών κλπ) που 
αντιμετωπίζουν στη λειτουργία τους οι εν λόγω Φορείς, από 
την ίδρυσή τους μέχρι και σήμερα. Επισημαίνει ότι το συ-
γκεκριμένο νομοσχέδιο δεν αποσαφηνίζει τον ρόλο και το 
έργο των ΦΔΠΠ σε προστατευόμενες περιοχές στις οποίες 
η εκ του νόμου γενικότερη αρμοδιότητα για τα αντικείμενα 
διαχείρισης και προστασίας ανήκει σε άλλες δημόσιες αρχές 
(π.χ. Δασικές Υπηρεσίες). Το ζήτημα του καθορισμού του ρό-
λου και των επιχειρησιακών αντικειμένων των ΦΔΠΠ χρή-
ζει πλήρους διασαφήνισης και οριοθέτησης, ώστε να απο-
φευχθούν προβλήματα σύγχυσης και επικάλυψης αρμοδιο-

τήτων που θα δυσχεράνουν την αποτελεσματική προστασία 
του περιβάλλοντος. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τονίζει ότι αυτό δεν μπορεί 
να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο μιας 7ημερης διαβούλευσης, 
αλλά απαιτεί την εκτενή και εμπεριστατωμένη ανταλλαγή 
απόψεων και συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων 
υπηρεσιών και επιστημονικών φορέων. Αναλυτικά, μπορεί-
τε να διαβάσετε τις παρατηρήσεις του Επιμελητηρίου επί του 
Σχεδίου Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία Φορέων Διαχεί-
ρισης Προστατευόμενων Περιοχών» ΕΔΩ.

Παρουσία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο συνέδριο «Ασφαλείς και 
Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
παρευρέθη και χαιρέτισε το Συνέδριο που διοργάνωσε ο 
Φορέας Επιθεώρησης και πιστοποίησης TUV HELLAS 
(TUV NORD) με τον διεθνή οργανισμό GLOBALG.A.P. στις 
31 Οκτωβρίου του 2017 στην Αθήνα με θέμα «Ασφαλείς 
και Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές». Στον χαιρετισμό του 
ο κ. Μάμαλης αναφέρθηκε στη σημασία της πιστοποίησης 
ως εργαλείο για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των 
γεωργικών προϊόντων και τη μείωση του ρίσκου του κα-
ταναλωτή και των λιανεμπόρων. Τόνισε τον κρίσιμο ρόλο 
των επιστημών μελών του Επιμελητηρίου στην υλοποίηση 
των ελέγχων και επισήμανε την ανάγκη προσδιορισμού 
ενιαίων κριτηρίων και την ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ 
των φορέων στο θέμα της συμβατότητας των συστημάτων 
ποιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δια-
βάσετε το σχετικό δελτίο τύπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ.

Παρέμβαση για την επανέγκριση ή μη της δραστικής 
ουσίας glyphosate

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας τόνισε την επι-
τακτική ανάγκη για την άμεση πραγματοποίηση μιας 
συνάντησης όλων των αρμόδιων και εμπλεκόμενων φο-
ρέων για να καθοριστεί η στάση της ελληνικής πλευράς 
ενόψει της λήψης απόφασης, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για 
την επανέγκριση ή μη της ζιζανικτόνου δραστικής ουσίας 
glyphosate, σε έγγραφό του προς την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει στο έγγραφό του τη μεγάλη 
σπουδαιότητα της παραπάνω δραστικής ουσίας στην κα-
ταπολέμηση ζιζανίων και κατ΄ επέκταση στη γεωργική 
παραγωγή, δεδομένου ότι περιέχεται σε περισσότερα από 
60 σκευάσματα γεωργικών φαρμάκων από 35 τουλάχιστον 
διαφορετικές εταιρείες. Αναλυτικά, μπορείτε να διαβάσετε 
το σχετικό έγγραφο του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

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://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20759&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20805&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20725&TabID=2
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20734&TabID=2
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170303072058_5.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας εξέδωσε 
Δελτίο Τύπου για τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπλη-
ξαν τις περιοχές της ευρύτερης Δυτικής Αττικής (Μάνδρα, 
Ελευσίνα, Ασπρόπυργος, Νέα Πέραμος, Μαγούλα Αττι-
κής) τονίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της σωστής 
προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών των 
ακραίων καιρικών φαινομένων. Δεν νοείται αξιολόγηση 
πλημμυρικού κινδύνου χωρίς την ενδελεχή και τεκμηρι-
ωμένη διερεύνηση των συνθηκών, ιδιαιτέρως των γεω-
λογικών και γεωμορφολογικών, που επικρατούν σε όλο 
το ανάπτυγμα της λεκάνης απορροής των υδατορεμάτων 
ώστε ο σχεδιασμός των οριοθετήσεων, διευθετήσεων και 
αντιπλημμυρικών έργων να είναι αποτελεσματικός. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελ-
τίο Τύπου του Παραρτήματος ΕΔΩ.

Επιπλέον, η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος 
συγκρότησε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη 
έκθεσης για τις πλημμύρες στις περιοχές της Μάνδρας και 
της Νέας Περάμου για την κατανόηση του μηχανισμού της 
πλημμύρας που εκδηλώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις φυ-
σικές συνθήκες και τις ανθρωπογενείς επεμβάσεις της πε-
ριοχής. Η Ομάδα Εργασίας πραγματοποίησε ήδη αυτοψία 
στις περιοχές, το Σάββατο 25/11/2017. ΕΔΩ μπορείτε να 
δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Παραρτήματος καθώς και 
τις σχετικές φωτογραφίες από τις περιοχές. 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας με αφορμή τις 
καταστροφικές πλημμύρες στη Δυτική Αττική εξέδωσε 
σχετικό Δελτίο Τύπου όπου μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι 
στον χώρο της Κεντρικής Μακεδονίας υπάρχουν ευνοϊκές 
συνθήκες πλημμυρογέννεσης και πρόκλησης σοβαρών 
καταστροφών σε αρκετές περιοχές για αυτό θα πρέπει αυ-
τές οι περιοχές να θωρακιστούν αντιπλημμυρικά. Με την 
ευκαιρία της διαδικασίας αναθεώρησης του σχεδίου δια-
χείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού 
διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, που βρίσκεται σε δι-

αβούλευση, πρέπει να επισημανθούν οι περιοχές υψηλού 
κινδύνου εκδήλωσης πλημμύρας. Για αυτές τις περιοχές θα 
πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί αντιπλημμυρική 
διευθέτηση των χειμάρρων με δασοτεχνικά έργα και ανα-
δασώσεις, στις ορεινές λεκάνες απορροής, με σκοπό τη μεί-
ωση των αντιπλημμυρικών αιχμών και της διάβρωσης και 
παραγωγής φερτών υλών. Για περισσότερες πληροφορίες, 
μπορείτε να δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου του Παραρτή-
ματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας παραθέτει τις πρώ-

τες διαθέσιμες πληροφορίες για τις πλημμυρισμένες εκτά-
σεις, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη 
Δυτική Θεσσαλία με σχετικό Δελτίο Τύπου μου μπορείτε 
να δείτε ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας ενημέρωσε ηλε-

κτρονικά τα μέλη του για την κατολίσθηση του ορυχείου 
στην περιοχή του Αμυνταίου, μία από τις μεγαλύτερες 
κατολισθήσεις σε ανοιχτό ορυχείο που έγιναν ποτέ στον 
κόσμο. Αφορά όγκο υλικών 80 εκατ. κυβικών μέτρων σε 
έκταση 3.500 στρ. Αν και το μέγεθος της καταστροφής ήταν 
μεγάλο το ορυχείο παράγει λιγνίτη, ενώ παράλληλα πραγ-
ματοποιούνται εκτεταμένες επεμβάσεις για να εξομαλυνθεί 
η κατολίσθηση και να αποστραγγιστούν τα νερά, ώστε να 
είναι δυνατή η εκμετάλλευση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης 
ποσότητας κοιτάσματος από τα εναπομείναντα λιγνιτοφό-
ρα στρώματα που δεν καταστράφηκαν. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο του 
Παραρτήματος ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας στα πλαίσια 

των εργασιών του 6ου Περιφερειακού Συνεδρίου για την 
Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας & Θράκης, κατέθεσε τις σχετικές απόψεις και 
προτάσεις του, τις οποίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

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.).

Ειδικές – προνομιακές τιμές στα μέλη του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρε-
σιών (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20772&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20806&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20796&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20791&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20738&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20730&TabID=3
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161124015304_6.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161124015304_6.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
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Διαβούλευση

Νομοθεσία
Τεύχος 18

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 Με-
λέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για κάθε 
ένα από τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας, ΣΧΕΔΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ.
• 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.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
• Ν. 4496/2017: Τροποποίηση του Ν. 2939/2001 για την 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, 
ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύ-
κλωσης και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 170/Α/08-11-2017.

• Π.Δ. 136/2017: Τροποποίηση του Π.Δ. 159/2017 «Με-
ρική απασχόληση των υπευθύνων επιστημόνων στις 
μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και 
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων 
φυτικών ειδών και στις μικρές και πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις εμπορίας λιπασμάτων» (Α 241), ΦΕΚ 169/Α/07-
11-2017.

• Π.Δ. 132/2017: Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ), ΦΕΚ 160/Α/30-10-2017.

• Υ.Α. 12076/02-11-2017: 3η τροποποίηση της αρ. 800/16-
01-2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ενισχύσεις στο 
πλαίσιο του Μέτρου 221 “Πρώτη δάσωση γεωργικών 
γαιών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
2007-2013» (128Β), ΦΕΚ 3961/Β/10-11-2017.

• Υ.Α. 12064/116267/03-11-2017: Τροποποίηση των Πα-
ραρτημάτων I, II, III, IV και V του άρθρου 26 του Π.Δ. 
365/2002 (A 307), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 
συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2017/1279/
ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕL 184/33, 15.7.2017), ΦΕΚ 3927/

Β/07-11-2017. 
• Υ.Α. 2430/110502/20-10-2017: Τροποποίηση της 

υπουργικής απόφασης 397/18235/2017 (Β’ 601) «Αρ-
μόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρι-
σης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώ-
σεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών 
(Ομ. Π.)», ΦΕΚ 3800/Β/27-10-2017.

• Υ.Α. 1690/02-11-2017: Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη 
διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 
6.1.10 «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» 
της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, ΦΕΚ 
3903/Β/06-11-2017.

• Κ.Υ.Α. 118699/31-10-2017: Σύσταση οργάνων ελέγ-
χου επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων 
σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του Ν. 
4399/2016, ΦΕΚ 3929/Β/08-11-2017.

• Κ.Υ.Α. 1658/113118/26-10-2017: Τροποποίηση της 
υπ΄αριθ. 1058/71977/03-07-2017 (Β’ 2331) «Καθο-
ρισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των 
Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρ-
μογής των διατάξεων του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’)», 
ΦΕΚ 3893/Β/06-11-2017. 

• WWF: Νόμος και Περιβάλλον στην Ελλάδα, Έκθεση 
2017 για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσί-
ας, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ.

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

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

Δωρεάν δημιουργία ιστοσελίδας για τα μέλη 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (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.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=20750&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20751&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20751&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20714&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20763&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20752&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20752&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20713&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20745&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20745&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20753&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20744&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20721&TabID=4
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
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Ευρώπη/Εργασία

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Τεύχος 18

ΕΥΡΩΠΗ

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο η συμφωνία σχετικά με τους νέους κανόνες για τη βιολογική πα-
ραγωγή που θα οδηγήσουν στην έκδοση νέου κανονισμού. Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
2021, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 

• Συμβούλιο «Γεωργία και Αλιεία»: Στις 6 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η τακτική σύνοδος του Συμβουλίου 
Υπουργών Γεωργίας – Αλιείας στις Βρυξέλλες. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων κ. Ε. Αποστόλου συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων , κ. Χ. Κασίμη. Σημαντικό θέμα με πολιτικές προεκτάσεις αποτέλεσε η έκθεση της Επιτροπής για τη βιώσιμη 
χρήση φυτοφαρμάκων η οποία φορά τα σχέδια δράσης των κρατών μελών αναφορικά με την υλοποίηση της Οδηγίας 
2009/198, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ., ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2017

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΣΚΥΔΡΑ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Σκύδρας, Π.Ε.Πέλλας, 
Δήμος Σκύδρας

Εγκαταστάσεις ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ Σκύδρας, 
2ο χλμ.Μαυροβούνι- Έδεσσας

Τηλ.: 23810 89483

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2017

ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ»
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης»
E-mail: edcm@edcm.edu.gr

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2017

ΕΤΗΣΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Ε.Γ.Ε. «Γ.ΜΑΡΙΝΟΣ- Ι.ΠΑΠΑΣ-
ΤΑΜΑΤΙΟΥ» 2017: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΧΡΥΣΟΥ (PGE) ΣΤΙΣ 

ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΡ. ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Γεωλογική Εταιρία
Αίθουσα Τελετών, Κτήριο Διοίκησης Ε.Μ.Π.

Τηλ.: 210 7274862, 6973306372

14-15 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

2017

5Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕ-
ΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥ-
ΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΑΔΑ & ΤΟΥΣ 

ΧΥΤΑ ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων

Email: info@eedsa.gr, Web: www.eedsa.gr

18-21 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

16ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
Web: www.16ECEE.org , 

Email: info@16ecee.org Τηλ.:2310433099

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

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

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με 
τίτλο «Copernicus land monitoring services – NRCs LC 2017-2021» από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.. Ειδικότητες: Γεωπόνοι, Δασο-
λόγοι. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΕΡΓΑΣΙΑ

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20789&TabID=4
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/5643-dt071117
http://www.consilium.europa.eu/el/meetings/agrifish/2017/11/06/
mailto:edcm@edcm.edu.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=8224&TabID=5
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20814&TabID=4
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