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ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Κυριακή 22 Απριλίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Γεωτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), έχοντας υπόψη τις διατά-
ξεις των άρθρων 6 του Ν. 1474/84, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 21 του Ν. 2458/97, καθώς και το αρ. 2 του Π.Δ. 
334/85 και την υπ’ αριθ. 549/122548/20-11-2017 απόφα-
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
την μετάθεση της ημερομηνίας των εκλογών του Επιμελη-
τηρίου, προκήρυξε εκλογές για την ανάδειξη των Οργά-
νων Διοίκησής του. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε ολόκληρη 
τη χώρα στις 22 Απριλίου 2018, ημέρα Κυριακή, από τις 
08:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα. 

Τα αναλυτικά ψηφοδέλτια των συνδυασμών και μεμο-
νωμένων υποψηφίων που συμμετέχουν στις εκλογές του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της 22ας Απριλίου 2018, όπως αυτά οριστικοποι-
ήθηκαν μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων από το Δ.Σ. 
του Επιμελητηρίου, στη συνεδρίασή του της 20ης Μαρτίου 
2018 για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ μπορείτε να τα 
δείτε παρακάτω:

• ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΝΥΠΟΤΑ-
ΚΤΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ 

• ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
• ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
• ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-

ΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)
• ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
• ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟ-

ΨΗΦΙΟΣ)
• ΠΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟ-

ΨΗΦΙΟΣ)
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟ-

ΜΕΝΟΙ

Τα αναλυτικά ψηφοδέλτια των συνδυασμών και μεμο-
νωμένων υποψηφίων που συμμετέχουν στις εκλογές του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της 22ας Απριλίου 2018, όπως αυτά οριστικοποι-
ήθηκαν μετά την ανακήρυξη των υποψηφίων από το Δ.Σ. 
του Επιμελητηρίου, στη συνεδρίασή του της 20ης Μαρτίου 
2018 για κάθε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ μπορείτε να τα δείτε παρα-
κάτω:

• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΝΗΣΩΝ
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ
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Παρέμβαση για τους Τομεάρχες Δακοκτονίας
Με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης & Τροφίμων το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζήτησε να τηρηθεί η ρητή 
επιταγή του νόμου σχετικά με το προβάδισμα των Γεω-
πόνων έναντι των Τεχνολόγων Γεωπονίας για τις θέσεις 
Τομεαρχών Δακοκτονίας κατά τη διαδικασία πρόσληψης 
εποχικού προσωπικού, ενόψει του προγραμματισμού ενερ-
γειών για την εφαρμογή του Προγράμματος Δακοκτονίας 
του τρέχοντος έτους. Αναλυτικά, τη σχετική επιστολή του 
Επιμελητηρίου μπορείτε να τη δείτε ΕΔΩ.

Παρέμβαση για τη διαδικασία υλοποίησης των Σχε-
δίων Βελτίωσης

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμμα-
τέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
επισήμανε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Μέτρα 
4.1.1 και 4.1.3 του Π.Α.Α. 2014-2020 για τα Σχέδια Βελ-
τίωσης κατά τη διαδικασία υλοποίησής τους, όπως η μη 
ύπαρξη ολοκληρωμένης σχετικής αίτησης στο πληροφο-
ριακό σύστημα (ΠΣΚΕ), προτείνοντας παράλληλα τρόπους 
αντιμετώπισής τους. Επιπλέον, δεδομένου ότι η πρόσκληση 
των Μέτρων ολοκληρώνεται στις 1 Απριλίου, το Επιμελη-
τήριο ζήτησε χορήγηση παράτασης τουλάχιστον  2 μηνών 
ώστε να δοθεί το περιθώριο της άρτιας και ολοκληρωμένης 
υλοποίησης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για έντα-
ξή τους στο Μέτρο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να δείτε τη σχετική επιστολή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ.

Πραγματοποίηση Τεχνικής Συνάντησης για τα Σχέ-
δια Βελτίωσης στην Κομοτηνή

Συνεχίστηκαν με επιτυχία οι Τεχνικές Συναντήσεις για 
τα Σχέδια Βελτίωσης που συνδιοργάνωσε το Επιμελητήριο 
με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Συγκε-
κριμένα, με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε μία τέτοια 
εκδήλωση στην Κομοτηνή την Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018. 
Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και η 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Α.Μ.Θ. σε συνεργασία με 
το Υπ.Α.Α.Τ. και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το 

σχετικό Δελτίο Τύπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να το δείτε 
ΕΔΩ, ενώ ολόκληρη την εκδήλωση μπορείτε να την παρα-
κολουθήσετε μαγνητοσκοπημένη  ΕΔΩ.

Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών
Το Επιμελητήριο με επιστολή του κατέθεσε τις παρατη-

ρήσεις και τις προτάσεις του επί της πρόσφατα εκδοθείσας 
Υπουργικής Απόφασης για το Σύστημα Παροχής Γεωργι-
κών Συμβουλών. Μεταξύ άλλων το Επιμελητήριο επισήμα-
νε ότι για λόγους διευκόλυνσης των ελέγχων, διαφάνειας 
αλλά και κάλυψης των πολλαπλών απαιτήσεων που τίθε-
νται από το Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών σε 
Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις δεν πρέπει να καθιερωθούν αυ-
τοαπασχολούμενοι Γεωργικοί Σύμβουλοι που θα μπορούν 
να τιμολογούν συμβουλές, παρά μόνο Φορείς Παροχής 
Γεωργικών Συμβουλών. Ενώ, για τους εργαζόμενους στο 
δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτο-
διοίκηση θα πρέπει να καθιερωθεί η δυνατότητα παροχής 
γεωργικών συμβουλών μόνο μετά από άδεια του οικείου 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου για λόγους αποφυγής στρέβλω-
σης του ανταγωνισμού. Αναλυτικότερα, τις παρατηρήσεις 
και προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να τις δείτε στη σχε-
τική επιστολή του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.

Γεωχωρικά δεδομένα 2ης φάσης ανάρτησης δασικών 
χαρτών της Ημαθίας

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχει παραλάβει από το Τμήμα Δασικών 
Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστή-
ριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών 
Έργων & Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, και τα γεωχωρικά δεδομένα της Ημαθίας, στο 
πλαίσιο της 2ης φάσης ανάρτησης δασικών χαρτών. Έτσι, 
μέχρι σήμερα έχουν αναρτηθεί τα γεωχωρικά δεδομένα 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Ζακύνθου, Θε-
σπρωτίας, Καβάλας, Κιλκίς, Κυκλάδων, Λέσβου, Ξάνθης, 
Πέλλας, Σερρών, Φλώρινας και Χανίων και Ημαθίας. Τη 
σχετική ανακοίνωση του Επιμελητηρίου μπορείτε να τη 
δείτε ΕΔΩ.

Διαδικτυακό γραφείο απασχόλησης Γεωτεχνικών στον κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Εκλογές ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 2018 (ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ

Προς την Επιτροπή προπαρασκευής του Αναπτυξιακού 
Συνεδρίου της Ανατολικής Αττικής ενόψει του Αναπτυξι-
ακού Συνεδρίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση της 
Ανατολικής Αττικής απέστειλε τις προτάσεις του το Παράρ-
τημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας που αφορούσαν: 
• τη διατήρηση της αγροτικής γης και την ενίσχυση της 

τοπικής πρωτογενούς παραγωγής
• τη δημιουργία χώρων κομοποστοποίησης φυτικών υπο-

λειμμάτων
• την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για 

άρδευση και εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων, μετά 
από τριτοβάθμια επεξεργασία στις υπό μελέτη ΕΕΛ στην 
Ανατολική Αττική

• μέτρα αντιμετώπισης της υφαλμύρινσης στα παράκτια 
Υπόγεια Υδατικά Συστήματα της Ανατολικής Αττικής 

• κατάρτιση και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμμα-
τος αντιμετώπισης του προβλήματος των δασικών πυρ-
καγιών με ενίσχυση του ρόλου της πρόληψης  

• την προστασία και ανάδειξη της μεταλλοφόρας περιοχής 
του Λαυρίου

• τη διευκόλυνση της δημιουργίας μονάδων ιχθυοκαλλι-
εργειών.
Αναλυτικά τις προτάσεις του Παραρτήματος μπορείτε 

να τις δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Επιμελητηρίου 

απέστειλε εγγράφως στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Ι. Τσιρώνη, τις προτάσεις του 
σχετικά με την τροποποίηση του Ν. 4039/2012, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα 
ζώα συντροφιάς, με στόχο τη βελτίωση ή / και τη συμπλήρω-
ση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Οι Προτάσεις του Παραρτή-
ματος διαμορφώθηκαν από τη σχετική Ομάδα Εργασίας που 
συγκρότησε με σκοπό την επικοινωνία με εμπλεκόμενους 
επί του θέματος φορείς και συλλόγους, τη συλλογή στοιχεί-
ων και την καταγραφή της πραγματικής κατάστασης, την 
αποτύπωση προτάσεων με βάση τα προβλήματα του κάθε 
Δήμου, καθώς και την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμ-
μάτων και δράσεων σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Αναλυτικά, τις προτάσεις της Ομάδας 
Εργασίας του Παραρτήματος μπορείτε να τις δείτε  ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Με επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία, την Κεντρι-

κή Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων, την Ένωση Περιφερει-
ών Ελλάδας, τις Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, καθώς και την Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, το Επιμε-
λητήριο ζητά την υποχρεωτική τήρηση του προβαδίσμα-
τος της κατηγορίας Π.Ε. έναντι των υπαλλήλων Τ.Ε. κατά 
τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων σε θέση ευθύνης 
καθώς και τη σύνταξη των Π.Δ. που αφορούν στους Ορ-
γανισμούς των Υπηρεσιών του Δημοσίου. Αναλυτικά, την 
επιστολή του Παραρτήματος μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

• Έγγραφο προς τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του 
Δήμου Καβάλας απέστειλε το Παράρτημα Ανατολικής 
Μακεδονίας για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ελέγ-
χου Δασικών Χαρτών και τεκμηρίωσης αντιρρήσεων 
επισημαίνοντας ότι για να έχει έννοια η αντίρρηση επί 
του Δασικού Χάρτη είναι αναγκαία η επιλογή Δασολό-
γου ως Τεχνικού Συμβούλου στην κατάθεση αντίρρησης 
κατά των Δασικών Χαρτών εάν και εφόσον επιλεγεί η 
υποστήριξη από Τεχνικό Σύμβουλο. Αναλυτικά, το σχε-
τικό έγγραφο του Παραρτήματος μπορείτε να τη δείτε 
ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τα συμπεράσματα της ημερίδας με θέμα «Ο πλημμυρι-

κός κίνδυνος στην Ελλάδα» που πραγματοποιήθηκε στις 
11 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, και διοργανώθηκε από 
το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., την 
Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, την Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, τον Σύλλογο 
Ελλήνων Γεωλόγων και το Κέντρο Ολοκληρωμένης Δια-
χείρισης Υδάτων/ΑΠΘ, παρουσίασε σε  Δελτίο Τύπου το 
Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Τα συ-
μπεράσματα της ημερίδας μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δελτίο Τύπου προς τα Μ.Μ.Ε. εξέδωσε το Παράρτημα 

Κεντρικής Ελλάδας σχετικά με τις πλημμύρες που σημει-
ώθηκαν στη Δυτική Θεσσαλία – Τρίκαλα, τον Φεβρουάριο 
του 2018, το οποίο περιλαμβάνει δορυφορικές εικόνες 
radar Sentinel – 1. Το Δελτίο Τύπου του Παραρτήματος 
μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχε στην 

4η Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που 
πραγματοποιήθηκε στα Χανιά στις 24 & 25 Φεβρουαρίου, 
όπου ενημέρωσε μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου αλλά και 
γονείς για το επάγγελμα του γεωπόνου, του δασολόγου, 
του κτηνιάτρου, του γεωλόγου και του ιχθυολόγου. Το σχε-
τικό Δελτίο Τύπου του Επιμελητηρίου μπορείτε να το δείτε 
ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21156&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21121&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21073&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21101&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21198&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21100&TabID=3
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21109&TabID=3


 4 . Μάρτιος 2018

ΝομοθεσίαΤεύχος 22

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

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.).

• Π.Δ. 24/05-03-2018: Απαγόρευση αλιείας σε θαλάσσια 
περιοχή νότια της νήσου Θάσου για την προστασία νε-
αρών ατόμων μπακαλιάρου (Merlucclus merlucclus), 
ΦΕΚ 51/Α/21-03-2018.

• N. 4520/22-02-2018: Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γε-
ωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επι-
δομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και 
λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 30/Α/22-02-2018.

• Κ.Υ.Α.2259/16-03-2018: Πλαίσιο λειτουργίας του υπο-
μέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα 
ποιότητας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΠΑΑ) 2014-2020, ΦΕΚ 1032/Β/22-03-2018.

• Υ.Α. 183/32812/02-03-2018: Τροποποίηση της αριθμ. 
938/51027/26-7-2017 (Β’ 2834), κοινής απόφασης του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, σχετικά με τον καθορισμό του 
ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμο-
γής, των δράσεων 3.1 και 3.2., στο πλαίσιο υλοποίησης 
του προγράμματος για τη βελτίωση των συνθηκών πα-
ραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομί-
ας για τα έτη 2017-2018, ΦΕΚ 981/Β/20-03-2018.

• Υ.Α. 190/34401/06-03-2018: Καθορισμός του ακριβούς 
περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της 
δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο πλαίσιο 
του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπο-
ρίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017-2018, 
ΦΕΚ 928/Β/16-03-2018.

• Υ.Α. 801/28083/08-03-2018: Τροποποίηση και συμπλή-
ρωση της 271/15981/30-01-2018 υπουργικής απόφασης 
«Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής» σύμφωνα 
με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 πε-
ριόδου 2017-2018, ΦΕΚ 887/Β/14-03-2018.

• Υ.Α. 2022/08-03-2018: 2η Πρόσκληση για την υποβολή 
αιτήσεων στήριξης φακέλων υποψηφιότητας προς έντα-
ξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλά-

δας 2014-2020, ΦΕΚ 885/Β/14-03-2018.
• Υ.Α. 165/20277/06-02-2018: Εξειδίκευση τεχνικών 

προδιαγραφών εκπόνησης μελετών υπολογισμού της 
δυνητικής εξοικονόμησης και της πραγματικής μείωσης 
χρήσης του ύδατος σε επενδύσεις βελτίωσης υφιστάμε-
νων υποδομών άρδευσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-
2020, ΦΕΚ 863/Β/12-03-2018.

• Υ.Α. 979/35486/07-03-2018: 2η Τροποποίηση της 
593/37447/31.03.2017 απόφασης «Καθορισμός των 
λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη 
για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυ-
ξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-
2020» (Β’ 1190), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια 
2220/108492/16.10.2017 (Β’ 3668) και ισχύει, ΦΕΚ 
866/Β/12-03-2018.

• Υ.Α. 139/29227/23-02-2018: Πρόγραμμα βελτίωσης 
της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της με-
λισσοκομίας 2018, δράση 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Με-
λισσοκομίας». Τροποποίηση της αριθμ. 937/81014/26-
7-2017 (Β’ 2991) κοινής απόφασης του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και καθορισμός του συνολικού ποσού επιχο-
ρήγησης και του ποσού επιχορήγησης ανά φορέα για το 
έτος 2018, ΦΕΚ 780/Β/07-03-2018.

• Υ.Α. 659/27293/20-02-2018: Πρόγραμμα επιτήρησης 
Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου, ΦΕΚ 732/Β/02-
03-2018.

• Υ.Α. 657/27150/20-02-2018: Πρόγραμμα Επιτήρησης, 
Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπά-
θειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) για το έτος 2018, ΦΕΚ 682/
Β/27-02-2018.

• Υ.Α. 166656/410/14-02-2018: Ορισμός Συντελεστή Μ, ο 
οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων δι-
ατάξεων του Π.Δ. 437/1981, ΦΕΚ 621/Β/23-02-2018.

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

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

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20161124015304_6.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21189&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21085&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21201&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21188&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21187&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21147&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21146&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21145&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21144&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21144&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21131&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21114&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21114&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21094&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21094&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21086&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170303072058_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
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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.).

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

Τ.Ε.Α.ΓΕ.: 
• Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελματικής 

Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
• Ανακοίνωση για το κλείσιμο του οικονομικού έτους 

2017 (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

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

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ.. 

• Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων 
«Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 μέχρι τη Δευτέρα, 16 Απριλίου, 
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.

• Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων 
«Συνέργειες και Δικτυώσεις» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 μέχρι τη Δευτέρα, 16 Απριλίου,  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟ-
ΜΟΥ.

ΕΥΡΩΠΗ
• Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Στις 22 Μαρτίου 2018, το Ευρω-

παϊκό Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με την 
απασχόληση, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, 
καθώς και για τη συμφωνία των Παρισίων, την ψηφιακή 
Ευρώπη, κ.α., ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.

• Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Τριμερής κοινωνική σύνοδος 
κορυφής πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2018 στις 
Βρυξέλλες με θέμα «Η υλοποίηση των στόχων του ευ-
ρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων». Τα επί 
μέρους θέματα που συζητήθηκαν ήταν: 
- η ενίσχυση της καινοτομίας, της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης στο πολυε-
τές δημοσιονομικό πλαίσιο

- νέες μορφές εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές για 

την απασχόληση και τον κοινωνικό διάλογο
- οικονομική και κοινωνική σύγκλιση με στόχο την ενί-

σχυση της ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας, ΣΥΝΟ-
ΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ, 21-03-2018.

• Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η Ελλάδα υπο-
χρεώνεται να καταβάλλει το ποσό των 5 εκατομμυρίων 
ευρώ κατ’ αποκοπή και βαθμιαίως μειούμενη χρηματική 
ποινή ύψους 3,28 εκατομμυρίων ευρώ ανά εξάμηνο κα-
θυστερήσεως εξαιτίας της καθυστέρησης εφαρμογής του 
δίκαιου της Ένωσης για την επεξεργασία των αστικών 
λυμάτων, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Παραβάσεις της κοινοτικής νομο-
θεσίας από τα κράτη – μέλη, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 
2018.

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

Δωρεάν δημιουργία ιστοσελίδας για τα μέλη του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20934&TabID=1
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8643
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8559
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8559
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/03/23/european-council-conclusions-22-march-2018/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/03/21/tripartite-social-summit-21-march-2018-in-brussels/
http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2018/03/21/tripartite-social-summit-21-march-2018-in-brussels/
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21092&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21133&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=21133&TabID=4
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5
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Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

11-13 ΜΑΪΟΥ 
2018

14Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία
Ξενοδοχείο Porto Palace
Web: www.eke2018.gr 

24-26 ΜΑΪΟΥ 
2018

1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΛΙΑ:
 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – 
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Perrotis College- Krinos Olive Center
Αμερικανική Γεωργική Σχολή

13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

2η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «10 YEARS AFTER 
THE 2008 MOVRI MTN M6.5 EARTHQUAKE; AN 

EARTHQUAKE INCREASING OUR KNOWLEDGE FOR 
THE DEFORMATION IN A FORELAND AREA»

ΠΑΤΡΑ

Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελληνική 
Γεωλογική Εταιρεία

Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο 
Πανεπιστημίου Πατρών

Email: iannis@upatras.gr, zygouri@
upatras.gr 

18-21 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

16ο ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχα-
νικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεισμικής 

Μηχανικής 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Web: www.16ECEE.org , Email: 
info@16ecee.org Τηλ.:2310433099

1-5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
13ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΧΑΝΙΑ

Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, 
Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής 

Κοινωνιολογίας, Τμήμα Αγροτικής 
Οικονομίας & Ανάπτυξης Γ.Π.Α.

ΜΑΙΧ
Web: www.ifsa2018.gr , 

Email: koutsouris@aua.gr , 
Τηλ.210 5294721, Fax: 210 5294020 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
Τηλ.210 5294506, Fax: 210 5294513

8-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
2018

HYDROMEDIT 2018- 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM ΕΦΑΡΜΟΣ-
ΜΕΝΗΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
«ΓΑΛΑΖΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΜΒΙΟΥΣ 

ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ»
ΒΟΛΟΣ

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας 
& Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστημών 
της Θάλασσας Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων 
Ιχθυολογίας, Τμήμα Τεχνολογίας Αλιεί-
ας & Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ Δυτικής 

Ελλάδας
Web: www.hydromedit.gr 
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