
 

 

     Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2016 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων 

Πρασίνου (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.), ανταποκρινόμενη στο αίτημα πολλών συναδέλφων αποφάσισε τη 

διεξαγωγή ενός νέου ταχύρρυθμου εξειδικευμένου σεμιναρίου (Workshop) με θέμα : 

«Ν.4412/2016: Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

Το ταχύρρυθμο εξειδικευμένο σεμινάριο, θα διαρκέσει συνολικά τέσσερις (4) 

διδακτικές ώρες και απευθύνεται σε όσους συναδέλφους επιθυμούν να ενημερωθούν 

σχετικά με το νέο νόμο περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συνοπτική παρουσίαση του νέου Ν. 4412/2016 , 

προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι νεοεισαχθείσες έννοιες του, καθώς και να διευκρινιστούν 

τα κυριότερα σημεία εφαρμογής του.   

Επιστημονικός Υπεύθυνος για τη διαμόρφωση και τον προγραμματισμό των θεματικών 

ενοτήτων είναι ο δικηγόρος κ. Ιωάννης Γαλενιανός. 

Το εν λόγω σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016 και 

ώρες 16:00- 21:00. Ο χώρος διεξαγωγής του σεμιναρίου θα είναι η αίθουσα συνεδριάσεων 

του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,  στην Αθήνα (Διδότου 26, 4ος όροφος).  

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 50 ευρώ ανά άτομο. Για τα 

εγγεγραμμένα μέλη της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. ,το κόστος είναι στα 30 ευρώ ανά άτομο.  

Για να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του σεμιναρίου ο αριθμός των συμμετεχόντων 

δεν δύναται να υπερβαίνει τα 30 άτομα και για τον λόγο αυτό, θα τηρηθεί σειρά 

χρονικής προτεραιότητας.  



 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατοχύρωση θέσης, είναι η αποπληρωμή του 

συνολικού ποσού, πριν από την έναρξη των σεμιναριακών μαθημάτων. Η κατάθεση των 

χρημάτων θα  γίνεται στον κάτωθι αριθμό λογαριασμού: 

Αριθμ.Λογ.: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  110/465400-57 

ΙΒΑΝ: GR 8401101100000011046540057 

 

Προκειμένου, να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να 

αποστείλει το αποδεικτικό κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. 

info@peegep.gr, στο οποίο θα αναγράφονται οπωσδήποτε τα στοιχεία του καταθέτη και η 

ένδειξη «Σεμινάριο ΠΕΕΓΕΠ». Το αποδεικτικό θα πρέπει να συνοδεύεται  από την 

συμπληρωμένη σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως καταληκτική ημερομηνία 

αποστολής  των αιτήσεων έχει οριστεί η Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016.  

Παρακαλούμε, οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώσουν τη διαθεσιμότητα των θέσεων πριν 

την κατάθεση των χρημάτων, επικοινωνώντας με την Γ. Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης 

Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου κα. Βάλια Κωνσταντινίδου στο 

τηλέφωνο 6946024391.   

                                        Για την Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π, 

  

 

 

ο  Πρόεδρος    η  Γεν. Γραμματέας 

 
 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 
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