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Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών

Στις 21 Ιουλίου, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), 
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, κ. Σπυρίδωνα Μάμαλη, την Α΄ Αντιπρόεδρο, κα. Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου, τον 
Β΄ Αντιπρόεδρο, κ. Ευθύμιο Σπυρίδη, τον Γενικό Γραμματέα, κ. Μενέλαο Γαρδικιώτη και το μέλος, κ. Διονύσιο Γκούτη, 
συναντήθηκε με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου. Παρόν στη συνάντηση ήταν 
και ο Διευθυντής του γραφείου του Υπουργού, κ. Νικόλαος Βάγιας. 

Στη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών και την 
κατοχύρωση του επαγγέλματος, θέματα αγροτικής ανάπτυξης καθώς και θέματα που συνδέονται με την υλοποίηση 
αποφάσεων του Δ.Σ. γύρω από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το Επιμελητήριο, όπως η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων 
που εκκρεμούν και η εκλογή πειθαρχικών οργάνων, θέματα σχετικά με την οικονομική βιωσιμότητά του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. αλλά 
και θέματα που σχετίζονται με τον ρόλο του Επιμελητηρίου στην εφαρμογή μέτρων σχετικών με τα μέλη του και τη θέση 
του Επιμελητηρίου στην παραγωγή προτάσεων για την αγροτική ανάπτυξη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
δείτε το σχετικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με το επισυναπτόμενο υπόμνημα που κατατέθηκε στον Υπουργό.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., έχοντας ως στόχο την άρτια κατάρτιση των μελών του μέσω της διά βίου μάθησης και εκπαίδευσής τους, 
σχεδιάζει την πραγματοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης των γεωτεχνικών, εντάσσοντάς τα στα κοινοτικά προγράμματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που βρίσκονται σήμερα υπό υλοποίηση. Στα πλαίσια αυτά, προχώρησε στο σχεδιασμό ενός 
Ερωτηματολογίου Διάγνωσης Εκπαιδευτικών Αναγκών, ώστε να μπορέσει να έχει την άποψη και συνδρομή των μελών 
του όσον αφορά τα αντικείμενα εκπαίδευσης και κατάρτισης που κατά την άποψή τους πρέπει να περιληφθούν στα 
εν λόγω σεμινάρια. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και δείτε το σχετικό 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

Παρατηρήσεις και προτάσεις επί των διατάξεων του Σ/Ν για την ασφάλεια 
στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
Επί των διατάξεων του Σ/Ν του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ασφάλεια στις υπεράκτιες 

εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων τοποθετήθηκε το Επιμελητήριο μέσω του εκπροσώπου του, κ. 
Μενέλαο Γαρδικιώτη, Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.,  στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & 
Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων στις 12 Ιουλίου, ενώ στη συνέχεια απέστειλε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του 
εγγράφως στον Υπουργό Π. Σκουρλέτη.

Το Επιμελητήριο πιστεύει ότι η ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/30/ΕΕ εκτός από υποχρεωτική είναι και ιδιαίτερης 
σημασίας για τη χώρα μας αφού στη Μεσόγειο υπάρχουν αρκετές εγκαταστάσεις εξόρυξης. Η αυστηροποίηση και η 
ενοποίηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου είναι στη σωστή κατεύθυνση αρκεί οι δομές που θα επιφορτιστούν με αυτό το 
έργο να είναι επαρκείς. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμφωνεί με την ένταξη της νέας υπηρεσίας στην ΕΔΕΥ με την προϋπόθεση όμως 
ότι θα έχει μία σχετική ανεξαρτησία, αλλά και θα διαθέτει τους πόρους και τα μέσα ώστε να εκπληρώσει το έργο της. 
Ειδικότερα, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις του Επιμελητηρίου επί των συγκεκριμένων διατάξεων του Σ/Ν μπορείτε 
να τις διαβάσετε ΕΔΩ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ. 1 -2)
2. Παραρτήματα ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ. 3)
3. Ημερολόγιο Εκδηλώσεων (σελ. 4)
4. Διάφορα (σελ. 5)

mailto:pub_relations@geotee.gr
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160808062643_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160809062645_4.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmRLo5kM_URYlb5_46Dh5mjuWB8ytD-7S3VOQSZcpzNmulMQ/viewform
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160720024606_4.pdf
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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 
Επιμελητήριο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα E – POS δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
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.. Για περισσότερες πληροφορίες 
διαβάστε τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Προνομιακή τιμή για τη χρήση τράπεζας νομικών πληροφοριών (NOMOS) από 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.)

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

        Διαδικασίες επίσπευσης κατάρτισης Δασικών Χαρτών
Το Επιμελητήριο ζήτησε να ενημερωθεί από την ΕΚΧΑ Α.Ε. και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την 

εξέλιξη των προκαταρκτικών διαδικασιών ωρίμανσης της σύνταξης/προκήρυξης των Δασικών Χαρτών, προκειμένου 
να συμβάλλει σε όλα τα σχετικά θέματα με την εμπειρία τις γνώσεις και την επιστημονική κατάρτιση ως Σύμβουλος της 
Πολιτείας,. Το σχετικό έγγραφο μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Εργασία
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: ΙΟΥΛΙΟΣ 2016, ΙΟΥΝΙΟΣ 2016).

Ζητείται γεωπόνος / γεωπόνοι για την προώθηση προϊόντων σε γεωπονικά καταστήματα στις περιοχές: α) Επτάνησα 
β) Μακεδονία γ) Θράκη δ) Δωδεκάνησα – νησιά Αιγαίου. Για πληροφορίες διαβάστε  ΕΔΩ.

Ο γεωπονικός οίκος Στήμων ενδιαφέρεται για πρόσληψη ή συνεργασία γεωπόνων. Για πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

Εταιρεία παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ζητά να προσλάβει Γεωπόνο για το τμήμα εμπορίας με χώρο ευθύνης 
Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρο. Για πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ. 

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου προκηρύσσει μία θέση  
Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργικές Κατασκευές – Εγγειοβελτιωτικά 
Έργα». Υποβολή αιτήσεων από 3-8-2016 έως 1-9-2016. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160812022915_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160316040426_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160308040611_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160120022926_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160623041413_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160718052038_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160627043103_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160711005239_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160622054247_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160613023011_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160726025903_4.pdf
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Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας: 
Επιπρόσθετες προτάσεις για τη βέλτιστη 
διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου 
αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου και 
επίλυσης των υπαρχόντων προβλημάτων
Το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
κατέγραψε απόψεις όλων των φορέων της περιοχής 
εμπλουτίζοντας τις προτάσεις της επιτροπής των Γεωλόγων, 
που είχε συγκροτήσει με σκοπό την καταγραφή της 
υφιστάμενης κατάστασης αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου 
και την υποβολή προτάσεων για την καλύτερη αξιοποίησή 
του στην περιοχή της Αν. Μακεδονίας. Αν και όπως φαίνεται 
οι προτάσεις των φορέων αφορούν όλη την Ελληνική 
επικράτεια, εντούτοις περιέχουν ειδικά σημεία ενδιαφέροντος 
κυρίως για το μάρμαρο και τον νομό Δράμας, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας: 
προτάσεις για τον Γενικό Πολεοδομικό 
Σχεδιασμό της Θάσου
Το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας συμμετέχει στη διαβούλευση του 
Δήμου Θάσου επί της πρότασης της μελέτης για το γενικό 
πολεοδομικό σχέδιο του Δήμου (Β1 στάδιο) με τη συγκρότηση 
ειδικής διεπιστημονικής επιτροπής και την υποβολή των 
σχετικών προτάσεών της, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας: 
Προτάσεις της Επιτροπής Κτηνιάτρων για 
τα Αδέσποτα Ζώα Συντροφιάς
Το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
συνέστησε ειδική ομάδα εργασίας Κτηνιάτρων με σκοπό να 
εξετάσει τα προβλήματα που υπάρχουν με τα αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς. Η επιτροπή ασχολήθηκε με το υπάρχον νομικό 
πλαίσιο, την κατάσταση που επικρατεί, τις υπάρχουσες δομές 
και τελικά συνέταξε και κατέθεσε τις προτάσεις της με σκοπό 
τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. 

Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας: 
Παραχώρηση εκτάσεων του πρώην 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. στον Δήμο Λαρισαίων
Η πιθανότητα παραχώρησης εκτάσεων χωρίς ανταλλαγή 
ισάξιας έκτασης, η οποία ανταλλαγή μάλιστα θα έπρεπε να 
προηγείται της οποιαδήποτε παραχώρησης, θα δυσχεραίνει 
το έργο του Ινστιτούτου Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών 
Φυτών Λάρισας με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της έρευνας, 
επεσήμανε η Δ.Ε. του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και το Δ.Σ. του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Λάρισας, 
ύστερα από κοινή συνεδρίασή τους που πραγματοποιήθηκε 
στις 11 Ιουλίου, αφού είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα του 
Συλλόγου Εργαζομένων του Ινστιτούτου Βιομηχανικών 
& Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας: 
Κάλεσμα εθελοντικής προσφοράς σε 
κοινωνικά ευάλωτες ομάδες νέων
Με πρωτοβουλία του Γεωπόνου κ. Κ. Στεφανάκη, έχουν 
ξεκινήσει μαθήματα για τον πρωτογενή και δευτερογενή 
τομέα σε κρατούμενους του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης 
Νέων Αυλώνα και σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών 
που συμμετέχουν στο θεραπευτικό Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ 
Παρέμβαση Ραφήνας. Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς 
Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., μετά την ενημέρωση και το σχετικό 
αίτημα του συναδέλφου κ. Κ. Στεφανάκη, αναγνωρίζοντας τη 
σημασία και την αναγκαιότητα της προσφοράς στις κοινωνικά 
ευάλωτες ομάδες, αποφάσισε να συνδράμει τις προσπάθειες 
αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, επειδή οι ανάγκες είναι πολλές και 
απαιτείται η συμπαράσταση και συμμετοχή όσο το δυνατό 
περισσότερων, καλούμε τους συναδέλφους γεωτεχνικούς 
να βοηθήσουν σε διάφορες δράσεις. Για περισσότερες 
πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ. 

Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας: 
Αποτελέσματα ημερίδας για τη διατήρηση, 
την ανάδειξη και την εμπορική αξιοποίηση 
των αυτόχθονων φυλών βοοειδών & 
αιγοπροβάτων της Δυτικής Μακεδονίας 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που 
συνδιοργάνωσαν την Τετάρτη 6 Ιουλίου στα Γρεβενά, 
το  Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του 
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας και το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων 
Θεσσαλονίκης (Κ.Γ.Β.Ζ.) με θέμα: «Διατήρηση, ανάδειξη και 
εμπορική αξιοποίηση των αυτόχθονων φυλών βοοειδών & 
αιγοπροβάτων της Δυτικής Μακεδονίας – Η σημασία τους 
για την τοπική και την εθνική οικονομία». Τα αποτελέσματα 
της ημερίδας μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ.

Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας: ο 
Γεωπόνος ως Εκπαιδευτικός
Στις 16 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία επιστημονική 
ημερίδα για τον Γεωπόνο ως εκπαιδευτικό στο αγρόκτημα 
του Α.Π.Θ. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Παράρτημα 
Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με την υποστήριξη του 
Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ.. Την εκδήλωση χαιρέτησαν 
ο Πρόεδρος του Παραρτήματος κ. Αθανάσιος Σαρόπουλος, 
ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας κ. 
Χρήστος Δόρδας και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων 
Εκπαιδευτικών Ελλάδας κ. Βασίλειος Τσατήρης, ενώ στην 
ημερίδα παρίσταται και ο Ταμίας του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
κ. Στέφανος Δελέπογλου. Για περισσότερες πληροφορίες 
διαβάστε ΕΔΩ.

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160628011149_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160610021057_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160728063308_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160712035606_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160712035606_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160726031814_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160711072304_5.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160622054434_5.pdf
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      Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2016

8Ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΤΟΥ Ε.Μ.Π. « Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 

ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΜΕΤΣΟΒΟ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τηλ. 210 7722593| Fax: 210 7722594

Web: www.ntua.gr/MIRC

4 – 8 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2016

9Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ» 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

International Organisation of Biological Control 
(IOBC)

Web: http://iobcgreece2016.com
E-mail: constantina@globalevents.gr

petrosdamos@gmail.com, damos@agro.auth

8-9
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2016

158th EAAE SEMINAR «EURO-MEDITERRANEAN 
COOPERATION IN SUSTAINABLE AGRICULTURE 

AND FOOD SECURITY: POLICIES, SUSTAINABILITY, 
MARKETING AND TRADE»

ΧΑΝΙΑ

Mediterranean Agronomic Institute of Chania 
(MAICh)

Web: http://158eaae.maich.gr/

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, ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ, 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  

20 – 21
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2016

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

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανακοινώνει την έναρξη του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 
2017. Η εισαγωγή των σπουδαστών/στριών στο Πρόγραμμα θα γίνει με δημόσια, ανοικτή προς το κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση 
που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 16.09.2016 και ώρα 14:00 στα Γραφεία του Ε.Α.Π. στην Πάτρα βάσει της παρακάτω 
ποσόστωσης:
 Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών: 10%
 Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών: 30%
 Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο ΑΕΙ: 10%
 Υποψήφιοι Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών με πτυχίο ΑΕΙ: 10%
 Πτυχιούχοι ΑΕΙ (Παν/μίου & ΤΕΙ): 40%

Η υποβολή αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.aspete.gr  ή www.aspete.eap.gr από 
22.08.2016 ώρα 12:00 έως 14.9.2016 ώρα 23:59. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση

http://www.ntua.gr/MIRC
http://iobcgreece2016.com
mailto:constantina@globalevents.gr
mailto:petrosdamos@gmail.com
mailto:damos@agro.auth
http://158eaae.maich.gr/
mailto:thelaz@florina.teikoz.gr
http://www.eze.gr
mailto:akallian@inale.gr
http://www.psid.gr
http://iobc2016.maich.gr/en/
http://she2016.org/
http://18.phytopath.gr
http://efe.aua.gr
mailto:etagro.info@gmail.com
http://www.etagro.gr
http://www.aspete.gr
http://www.aspete.eap.gr
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/anakoinoseis/20160803EPPAIK_2016_STUDENT_FINAL_CALL_DIAVGEIA.pdf
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 Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου διοργανώνει το 12ο

Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης νέων Επιστημόνων «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Γαλάζια Οικονομία και Ενεργειακός Σχεδιασμός», από 30 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου 2016. Προβλέπεται
ελάχιστη συμβολική συνδρομή των συμμετεχόντων (250ευρώ) και κάλυψη των εξόδων μετακίνησής τους στα
Κύθηρα από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Υποβολή αιτήσεων έως 26 Αυγούστου 2016, μόνον ηλεκτρονικά, στη
διεύθυνση ekepek@panteion.gr. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

 Η Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (http://gis.aua.gr) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΓΠΑ) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για την εισαγωγή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος
2016-2017, στη Μεταπτυχιακή Κατεύθυνση του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής
της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γ.Π.Α. με τίτλο «Γεωπληροφορική και
Χωρική Ανάλυση» έως 12 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 «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». Υποβολή
αιτήσεων από 29 Σεπτεμβρίου 2016 έως 7 Οκτωβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

 Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει
την έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών το ακαδημαϊκό έτος 2016-
2017 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αυτοματισμοί στις αρδεύσεις, τις γεωργικές
κατασκευές και στην εκμηχάνιση της γεωργίας». Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με δίδακτρα και το συνολικό κόστος
ανέρχεται σε 2.000 €. Υποβολή αιτήσεων έως 15 Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

 Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί στη Φλώρινα το πρώτο έτος
(2016-2017) του διετούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παραγωγή, πιστοποίηση
και διακίνηση φυσικού πολλαπλασιαστικού υλικού». Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με δίδακτρα και το συνολικό κόστος
ανέρχεται στα 2.500€. Υποβολή αιτήσεων έως 31 Αυγούστου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

 Το Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει
την έναρξη διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών το ακαδημαϊκό έτος 2016-
2017 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση
Περιβάλλοντος». Υποβολή δικαιολογητικών έως 9 Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

 Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του
Ανθρώπου», καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν έως 9 Σεπτεμβρίου
2016 τα δικαιολογητικά τους. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

 Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των συνεργαζόμενων Τμημάτων Επιστήμης
Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, με τίτλο «Αμπελουργία – Οινολογία», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές
να υποβάλλουν έως 9 Σεπτεμβρίου 2016 τα  δικαιολογητικά τους. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

 Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε
συμπληρωματική προκήρυξη για την αύξηση του αριθμού προσφερομένων θέσεων φοίτησης στο Π.Μ.Σ. με τίτλο
«Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής» για την ακαδημαϊκή περίοδο 2016-17.  Το Π.Μ.Σ.
λειτουργεί με δίδακτρα (1800 ευρώ για τα 3 εξάμηνα του προγράμματος). Υποβολή αιτήσεων έως 9 Σεπτεμβρίου
2016. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

Μεταπτυχιακά

mailto:ekepek@panteion.gr
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160726064054_4.pdf
http://gis.aua.gr
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160808062858_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160613065311_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160610033652_5.pdf
http://pms.autom.agr.uth.gr/
http://crop-cert.teiwm.gr/index.php?lang=el
http://agrograd.agr.uth.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE/
http://tdd.aua.gr/announcements/announcements_nametablenum/98
http://tdd.aua.gr/announcements/announcements_nametablenum/98
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160725033056_4.pdf
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Νομοθεσία

 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης Εθνικής Νομοθεσίας – Υπουργικής Απόφασης για την υποχρεωτική 
αναγραφή προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα και διαβιβάστηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Μ. Μπόλαρη, στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & 
Διεθνών Σχέσεων κ. Χ. Κασίμη, προκειμένου να προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαβούλευση στα κράτη-
μέλη. Στην εν λόγω Απόφαση θεσπίζεται υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης για το γάλα, τόσο στις συσκευασίες 
γάλακτος, όσο και στα γαλακτοκομικά προϊόντα προσυσκευασμένα ή μη των άρθρων 80 – 84 του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών συμπεριλαμβανομένων των ζυμωμένων γαλάτων. Η επισήμανση θα αφορά την αναγραφή χώρας 
άμελξης, της χώρας επεξεργασίας και της χώρας συσκευασίας, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ..

 ΝΟΜΟΣ 4412/2016: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016.

 ΝΟΜΟΣ 4409/2016: Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.Δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις, 
ΦΕΚ 136/Α/28-7-2016.

 Π.Δ. 69/2016: Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα, ΦΕΚ 127/Α/13-7-2016.

 Κ.Υ.Α. 106/2016/5-8-2016: Αντικατάσταση του άρθρου 82 «Γιαούρτι» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ)
(ΦΕΚ 788/Β /31.12.1987), όπως ισχύει, ΦΕΚ 2457/Β/9-8-2016.

 Κ.Υ.Α. 5357/26-7-2016 : 4η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 401/10-03-2010 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 
355/Β’/ 30.03.10) για το πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση Leader» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013, ΦΕΚ 2313/Β/26-7-2016.

 Κ.Υ.Α. 2202/75660/1-7-2016: Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης Δήμων και 
Συνδέσμων Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των 
ενεργειών διαχείρισης τους και έγκριση των σχετικών πιστώσεων έτους 2016, ΦΕΚ 2082/Β/6-7-2016.

 Υ.Α. 481/66703/9-6-2016: Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην 
κτηνοτροφία», του Υπομέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ΦΕΚ 1994/
Β/1-7-2016.

 Κ.Υ.Α. 5433/72585/24-6-2016: Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Ασφάλισης  Φυτικής Παραγωγής από τον 
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ. και Κ.Υ.Α. 5434/72589/24-6-2016: Έγκριση 
τροποποίησης Κανονισμού Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.) - Ν.Π.Ι.Δ., ΦΕΚ 1939/Β/29-6-2016.

 Κ.Υ.Α. 178960/3-6-2016: Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου στον τομέα της πολιτικής υδάτων, ΦΕΚ 1635/
Β/9-6-2016.

 Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016: Τροποποίηση και κωδικοποίηση της Υ.Α. 1958/2012 για την κατάταξη δημοσίων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 
του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016. 

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/3610-dt030816d
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160809060645_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160729012712_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160714015345_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160810023431_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160727023806_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160712030855_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160705013905_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160704062219_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160610013234_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160610013234_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160811034854_4.pdf


 7 . Ιούλιος - Αύγουστος 2016

ΔιάφοραΤεύχος 5

 Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Έγκριση των προγραμμάτων 
παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων, του άρθρου 11
του Ν. 3983/2011 (Α΄ 144)», μέχρι τις 22 Αυγούστου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε ΕΔΩ.

 Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και η Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
αρμόδια για τα θέματα Βιομηχανίας έθεσαν σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Νέο θεσμικό 
πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» από τις 9 Αυγούστου 2016. Η 
διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 29 Αυγούστου 2016, ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την Υπουργική Απόφαση, (ΥΑ), για τον 
«Καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών –
πεζοπορικών μονοπατιών» μέχρι τις 22 Αυγούστου 2016, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΧΑΡΑΞΗΣ, 
ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ - ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ.

 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος 
(Π.Δ)  «Χαρακτηρισμός της περιοχής του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών 
προστασίας και χρήσεων, όρων και περιορισμών» μέχρι και την Δευτέρα 22/8/2016 , ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ.

 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος 
(Π.Δ) «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο» στις 30 Ιουνίου 
2016. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι το Σάββατο 30 Ιουλίου 2016, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΡΟΣΕΙΡΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ.

 Ολοκληρώθηκε στις 13 Ιουλίου η δημόσια διαβούλευση για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια 
Διοίκηση, ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

 Ολοκληρώθηκε στις 11 Ιουλίου η δημόσια διαβούλευση για το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτοµίας,
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ.

 Από την αξιολόγηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προκύψει ότι το Δίκτυο Natura 2000 της 
Ελλάδας χρειάζεται να συμπληρωθεί με νέες περιοχές ώστε να θεωρείται επαρκές σε ότι αφορά στην προστασία των 
τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει 
καταλήξει σε πρόταση 100 νέων περιοχών Natura 2000, η οποία θα παραμείνει αναρτημένη στην ιστοσελίδα του 
ΥΠΕΝ από 22/6/2016 μέχρι 22/7/2016, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

 Ολοκληρώθηκε στις 17 Ιουνίου η δημόσια διαβούλευση για το Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής 
απόδοσης, Α.Π.Ε.. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 20 Ιουλίου μία δέσμη μέτρων για να επιταχύνει τη μετάβαση σε χαμηλά
επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς της οικονομίας της Ευρώπης, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Διαβουλεύσεις

Ευρώπη

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=7653
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=7653
http://www.opengov.gr/minenv/?p=7530
http://www.opengov.gr/minenv/?p=7530
http://www.opengov.gr/minenv/?p=7485
http://www.opengov.gr/minenv/?p=7485
http://www.opengov.gr/minenv/?p=7454
http://www.opengov.gr/minenv/?p=7454
http://www.opengov.gr/ypes/?p=3974
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3100�����
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3100�����
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni%5B524%5D=4322&language=el-GR
http://www.opengov.gr/minenv/?p=7396
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160721020348_4.pdf
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160721020348_4.pdf

