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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΗΝ 81η Δ.Ε.Θ.
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμμετείχε για μία ακόμη χρονιά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.)
που πραγματοποιήθηκε από 10 έως 18 Σεπτεμβρίου, δίνοντας το παρόν σε συναντήσεις εργασίας και σε ομιλίες των
αρχηγών των πολιτικών κομμάτων προς τους παραγωγικούς φορείς που έλαβαν χώρα στο πλαίσιό της.
Εκθεσιακός χώρος
Στην 81η Δ.Ε.Θ. το Επιμελητήριο φιλοξενήθηκε, για
ακόμη μία φορά, στον εκθεσιακό χώρο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μαζί με τους υπόλοιπους Εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου.

παρόντες ήταν και οι Γενικοί Γραμματείς του ΥΠ.Α.Α.Τ., κ.κ.
Νικόλαος Αντώνογλου και Χαράλαμπος Κασίμης.
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν άμεσης προτεραιότητας για τη Βόρεια Ελλάδα, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στον Αγρότυπο. Στη δήλωσή του ο κ. Μάμαλης
τόνισε ότι σε γενικές γραμμές η συνάντηση ήταν διερευνητικής φύσεως και όχι συνάντηση που απέδωσε λύσεις, ενώ τα
θέματα στα οποία εστιάσθηκε η συζήτηση ήταν η λειτουργία
του εργοστασίου της ΕΒΖ, το σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης των κτηνιατρικών υπηρεσιών και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός κλάδος, το πολλαπλασιαστικό υλικό, το παράνομο εμπόριο φυτοφαρμάκων η συνταγογράφηση, αλλά και το Π.Α.Α.. Σχετικά με την παράνομη
εισαγωγή σκευασμάτων φυτοπροστασίας από τις γειτονικές
χώρες, ο πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Σπ. Μάμαλης, κατά τη
διάρκεια της συνάντησης με τον Υπουργό, τόνισε ότι δημιουργούνται πολλοί κίνδυνοι για τις καλλιέργειες, αλλά και
για την ανθρώπινη υγεία, ενώ ζήτησε άμεση εφαρμογή της
συνταγογράφησης και καλύτερη αστυνόμευση των συνόρων.
Περισσότερες πληροφορίες για τη συνάντηση μπορείτε
να διαβάσετε στο ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ AGRONEWS και στο ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΑΓΡΟΤΥΠΟΥ.

Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων
Το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του,
κ. Σπυρίδωνα Μάμαλη, συμμετείχε στη συνάντηση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Ευάγγελου Αποστόλου, με τους παραγωγικούς φορείς, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 81η Δ.Ε.Θ.. Στη συνάντηση

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Μάμαλης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Διονύσιος Γκούτης, Μέλος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Αναστασία Βόλτσου, Τμήμα Εκδόσεων, Εκδηλώσεων &
Δημοσίων Σχέσεων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Αφροδίτη Κορωνιώτου, Τμήμα Εκδόσεων,
Εκδηλώσεων & Δημοσίων Σχέσεων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
grafis ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
pub_relations@geotee.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ. 1 - 2)
Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παραρτήματα
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ. 3)
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων /
Μεταπτυχιακά (σελ. 4)
Διάφορα (σελ. 5)
Νομοθεσία /Διαβουλεύσεις (σελ. 6)
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Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Τελετή εγκαινίων της 81ης Δ.Ε.Θ.
Το Επιμελητήριο έδωσε το παρόν στην τελετή εγκαινίων της 81ης Δ.Ε.Θ., το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», εκπροσωπούμενο από
τον Πρόεδρό του, κ. Σπ. Μάμαλη και τον Γ. Γραμματέα κ.
Μενέλαο Γαρδικιώτη. Την τελετή εγκαινίων της Έκθεσης
πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός της χώρας.

η Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κα Φώφη Γεννηματά, τη Δευτέρα 12
Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Δ.Ε.Θ., το Επιμελητήριο εκπροσωπήθηκε από τους κ.κ. Μ. Γαρδικιώτη και Ευθύμιο
Σπυρίδη, Β΄ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ..
Ομιλία του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της ΝΔ προς τους παραγωγικούς
φορείς
Στην ομιλία του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και Προέδρου της ΝΔ, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη,
προς τους παραγωγικούς φορείς, που πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, το Επιμελητήριο εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Σπ. Μάμαλη και τον Ταμία του Δ.Σ., κ. Στέφανο Δελέπογλου.

Συνάντηση της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με τους παραγωγικούς φορείς
Στη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς που είχε

Συζήτηση για το Σχέδιο Νόμου «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες
διατάξεις»
Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της
Βουλής ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ο Γενικός Γραμματέας της Δ.Ε. του παραρτήματος Πελοποννήσου για
το Σχέδιο Νόμου «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις»
Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σπυρίδων Μάμαλης και ο
Γενικός Γραμματέας της Δ.Ε. του παραρτήματος Πελοποννήσου κ. Αθανάσιος Γκίκας, παραβρέθηκαν στις 13 Σεπτεμβρί-

ου τρέχοντος έτους, στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής και τοποθετήθηκαν στο πλαίσιο συζήτησης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας «Δασικές Συνεταιριστικές
Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». Αναλυτικότερα μπορείτε
να ενημερωθείτε από το Δελτίο Τύπου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και να
παρακολουθήσετε την τοποθέτηση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα στην Επιτροπή της Βουλής ΕΔΩ.

Ενημερωτική συνάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό της, συμμετείχε σε κλειστή συνάντηση φορέων της επιχειρηματικής
και εξαγωγικής κοινότητας της χώρας με κορυφαία στελέχη
της Κινέζικης εταιρείας Alibaba, της μεγαλύτερης εταιρείας
ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο. Τα στελέχη της εταιρείας,
κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ανέπτυξαν τις προοπτικές
που διαγράφονται και τις μεγάλες ευκαιρίες που δίνονται στις
ελληνικές επιχειρήσεις για να προωθήσουν τα προϊόντα τους

στην τεράστια αγορά της Κίνας αλλά και στη δυνατότητα προσέλκυσης μεγαλύτερου αριθμού κινέζων επισκεπτών.
Η συνάντηση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με κύριο σκοπό την επιχειρηματική εξωστρέφεια της
χώρας για την ανάπτυξη της μέσω επιχειρηματικών συνεργασιών και νέων επενδύσεων και πραγματοποιήθηκε στις
23 Σεπτεμβρίου 2016, και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ)
Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας ένταξης των
γεωτεχνικών στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων
Ελεγκτών
Μετά από επικοινωνία του Επιμελητηρίου με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών
και Ιδιωτικών Επενδύσεων, διευκρινίστηκε ότι δυνατότητα
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υποβολής υποψηφιότητας ένταξης στο ΕΜΠΕ έχουν και οι
γεωτεχνικοί, όλων των κλάδων του Επιμελητηρίου, εφόσον
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις και κατέχουν
τα απαιτούμενα προσόντα που προβλέπονται στη σχετική
πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.
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Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Παρέμβαση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί της Κ.Υ.Α. για την κοστολόγηση και τιμολόγηση υπηρεσιών
ύδατος
Παρέμβαση πραγματοποίησε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Γ. Τσιρώνη, στο πλαίσιο της διαβούλευσης του
σχεδίου της Κ.Υ.Α. «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και

διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών
ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», καταθέτοντας τις παρατηρήσεις και προτάσεις του επί των αναφερομένων στο
υπό συζήτηση σχέδιο Κ.Υ.Α., ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας, στο πλαίσιο της 81ης Διεθνούς
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.), κατέθεσε υπόμνημα για
την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας
στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και στους επικεφαλείς όλων των
κομμάτων που επισκέφτηκαν την έκθεση, ΥΠΟΜΝΗΜΑ.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της 81ης Δ.Ε.Θ. πραγματοποίησε
μία σειρά συναντήσεων. Πιο συγκεκριμένα, συναντήθηκε
στις 12 Σεπτεμβρίου με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Μάρκο Μπόλαρη, στις 13
Σεπτεμβρίου με τον Γραμματέα Επιστημονικών Φορέων
της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γεώργιο Κώτσηρα, και στις 14
Σεπτεμβρίου με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και
Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κ. Κωνσταντίνο
Μητσοτάκη. Αναλυτικά, τα θέματα που συζητήθηκαν στην
διάρκεια των συναντήσεων μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

συμμετείχε στη διαμόρφωση της Τοπικής Στρατηγικής
Ανάπτυξης του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD
LEADER Σερρών και CLLD LEADER Δράμας, καταθέτοντας αναλυτικά τις προτάσεις του αντίστοιχα για κάθε
Τοπικό Πρόγραμμα. Τις προτάσεις του Παραρτήματος
για το CLLD LEADER Σερρών μπορείτε να τις διαβάσετε
ΕΔΩ και για το CLLD LEADER Δράμας ΕΔΩ.

Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

εξέδωσε Δελτίο Τύπου διατυπώνοντας προτάσεις για
μέτρα που πρέπει να παρθούν ώστε να αντιμετωπισθούν
οι καταστροφικές συνέπειες της πυρκαγιάς στη Θάσο
ανακοινώνοντας παράλληλα και την σύσταση ειδικής
επιστημονικής επιτροπής που θα μελετήσει το θέμα και

θα προτείνει αναλυτική δέσμη προτάσεων για τη συγκεκριμένη περιοχή, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων και στους Γενικούς Γραμματείς του τις προτάσεις
του για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς επιπτώσεις των πλημμυρών της
Πελοποννήσου στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο της περιοχής, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Παράρτημα Αιγαίου διατύπωσε τις προτάσεις του
προς τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης
& Εμπορίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
κατάθεσε τις προτάσεις του για τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ.
που πρέπει να λειτουργήσουν στα νησιά που ανήκουν
σε αυτήν, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Το Παράρτημα Αιγαίου με ανακοίνωσή του προς τα

ΜΜΕ της Λέσβου ενημερώνει για την ασθένεια κυκλοκόνιο της ελιάς, μία μυκητολογική ασθένεια, η οποία
έχει δημιουργήσει σημαντική μείωση της ελαιοπαραγωγής έως και ακαρπία, σε κάποιες περιοχές της Λέσβου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα της ασθένειας και την αντιμετώπισή της μπορείτε
να διαβάσετε την ανακοίνωση του Παραρτήματος, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
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Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

28 – 29
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

GLOBAL OIL&GAS BLACK SEA AND
MEDITERRANEAN
ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Web: http://global-oilgas.com/SEEMED/Conference/
Programme

28 – 30
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2016

16Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ»
ΦΛΩΡΙΝΑ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης
Φυτών
Τηλ. 23850 54623
Email: thelaz@florina.teikoz.gr

5 – 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

31ο ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΕΡΡΕΣ

Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία
Τηλ. 210 5294411, 210 5294412 | Fax: 210 5294413
Web: www.eze.gr

6–9
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2016

16Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
ΚΑΒΑΛΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου
Τηλ. 25940 23637 | Fax:23940 22222
Email: akallian@inale.gr
Web: www.psid.gr

11 – 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

11h MEETING OF THE IOBC WORKING GROUP
«PESTICIDES AND BENEFICIAL ORGANISMS»
XANIA

Δ.Π.Θ, Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος, ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο,
IOBC
Web: http://iobc2016.maich.gr/en/

17 – 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

III INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF
HORTICULTURE IN EUROPE - SHE2016
ΧΑΝΙΑ

Mediterranean Agronomic Institute of Chania
(MAICh)
Cyprus University of Technology
Web: http://she2016.org/

18 - 21
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

18Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
Web: http://18.phytopath.gr, http://efe.aua.gr
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14Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ « ΝΕΑ ΚΑΠ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
ΒΟΛΟΣ

Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤ.ΑΓΡ.Ο)
Email: etagro.info@gmail.com
Web: www.etagro.gr

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
 Το Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και

Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης ανακοινώνει ότι το έτος 2016 – 2017 θα λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην
«Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων». Υποβολή αιτήσεων έως 30 Σεπτεμβρίου
2016. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.
 Το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. προκηρύσσει 32 θέσεις συνολικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
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«Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία».
Υποβολή αιτήσεων έως 7 Οκτωβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.
 Το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. ανακοινώνει ότι το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μετεωρολογία,
Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον»
στον Τομέα Μετεωρολογίας – Κλιματολογίας. Υποβολή
αιτήσεων από 29 Σεπτεμβρίου 2016 έως 7 Οκτωβρίου
2016. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

Διάφορα

Τεύχος 6

Τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. από τις 12/08/2016
μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα E – POS της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που
αφορούν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα E – POS δίνει τη δυνατότητα στα μέλη
του Επιμελητηρίου να εξοφλούν τις εισφορές τους (ετήσιες συνδρομές και 2% στις γεωτεχνικές μελέτες) με τη χρήση πιστωτικών
καρτών και με δυνατότητα εξόφλησης των
οφειλών τους μέχρι 12 άτοκες δόσεις, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς
πληρωμής που έχουν αναρτηθεί για κάθε
ένα μέλος στην προσωπική του καρτέλα στο
Online ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ).

Δωρεάν δημιουργία ιστοσελίδας για τα μέλη του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (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.).

Ειδική προσφορά στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη διαχείριση συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμής
μέσω τερματικών συσκευών (POS) (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 τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

ΕΡΓΑΣΙΑ

Όσοι επιθυμείτε να ενημερωθείτε για θέσεις εργασίας μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του Σωματείου Γεωπόνων Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νήσων Αιγαίου (ΗΣΙΟΔΟΣ), ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016.

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης 15 θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόσπαση. Για περισσότερες πληροφορίες
διαβάστε ΕΔΩ.

5 . Σεπτέμβριος 2016

Νομοθεσία- Διαβουλεύσεις

Τεύχος 6

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 Υ.Α. Αριθ. 143792/1794/03-08-2016: Ίδρυση και λει-

τουργία ειδικού δικτυακού τόπου ανάρτησης δασικών
χαρτών και περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας
υποβολής αντιρρήσεων, ΦΕΚ 2750/01-09-2016.
 Υ.Α. 1332/93570/23-08-2016: Διαδικασία μίσθωσης
βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής
δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά τη μεταβατική
περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, ΦΕΚ 2848/Β/07-09-2016.
 Κ.Υ.Α.
182314/1241/24-08-2016:
Τροποποίηση
του Παραρτήματος II του άρθρου 8 της υπ’ αριθ.
39626/2208/2009 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β’2075), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2014/80/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος
II της οδηγίας 2006/118/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία
των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υποβάθμιση» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 20ης Ιουνίου 2014, ΦΕΚ 2888/Β/12-09-2016.
 Κ.Υ.Α. 4148/99295/09-09-2016: Δυνατότητα μεταποίησης των αποσυρόμενων προϊόντων τα οποία διατί-

θενται με δωρεάν διανομή από τους αποδέκτες τους
στο πλαίσιο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης
για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών
(ΕΕ L 154,11-6-2016, σελ. 3 και τροποποίηση της
αρ..3630/87095/28-07-2016 (ΦΕΚ 2413 Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, ΦΕΚ 2930/Β/14-09-2016.
 Υ.Α. 5554/73794/30-08-2016: Συγκρότηση, ορισμός
μελών και τρόπος λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής
για την ευζωία των ζώων που χρησιμοποιούνται για
επιστημονικούς σκοπούς, ΦΕΚ 2917/Β/13-09-2016.
 Υ.Α. 2569/98862/06-09-2016: Εγγραφή, ανανέωση
εγγραφής και διαγραφή ποικιλιών από τον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών,
ΦΕΚ 2987/Β/19-09-2016 ΦΕΚ 2987/Β/19-09-2016.
 Υ.Α. 13956/96281/01-09-2016: Καθορισμός τιμών
αναφοράς πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγεται
στη χώρα, αποκτάται ενδοκοινοτικά ή εισάγεται από το
εξωτερικό», ΦΕΚ 2939/Β/15-09-2016.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
•

•

•

•

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων» μέχρι και
τις 5 Οκτωβρίου 2016, ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει θέσει
σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου: «Νόμος για
τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» μέχρι και την 10η Οκτωβρίου, ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου
Νόμου με τίτλο «Αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας σε εφαρμογή της νομοθεσίας για
την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις», στις 21 Σεπτεμβρίου, ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση των όρων για
τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση του δικαιώματος της παραγωγής και εμπορίας
σπόρων σποράς ποικιλιών σιτηρών, κτηνοτροφικών
φυτών, οσπρίων, βάμβακος και κηπευτικών, κυριότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στις 23 Σεπτεμβρίου, ΔΙΑ-
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•

•

ΓΩΝΙΣΜΟΣ.
Ολοκληρώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με θέμα «Σύσταση και τήρηση
Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 16
του ν. 4014/2011(Α΄ 209), καθορισμός προσόντων των
Πιστοποιημένων Αξιολογητών, θέσπιση των κανόνων
που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και ρύθμιση
των ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή στο Μητρώο» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ.
Ολοκληρώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου η δημόσια διαβούλευση της Κ.Υ.Α. «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος
και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ.Υ.Α.

