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Συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
με τον Γενικό Γραμματέα Δασών
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, με πρωτοβουλία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., συνάντηση εκπροσώπων του Επιμελητηρίου με το Γενικό Γραμματέα Δασών κ. Κωνσταντίνο Αραβώση. Στη συζήτηση τέθηκαν οι εκκρεμότητες που αφορούν στη
λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι εκπρόσωποι του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επανέλαβαν την πάγια θέση του Επιμελητηρίου για καθετοποιημένες, σύγχρονες και αποτελεσματικές
Δασικές Υπηρεσίες και ζήτησαν τη λήψη μέτρων για την ουσιαστική στήριξη της λειτουργίας των Δασικών Υπηρεσιών σε
αυτό το μεταβατικό στάδιο. Δείτε το Δελτίο τύπου που εξέδωσε το Επιμελητήριο για αυτή τη συνάντηση ΕΔΩ.
Αίτημα για Προσλήψεις Μονίμων Γεωτεχνικών
Εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Νέα επιστολή στο Υ.ΠΑΙ.Θ.
Ενόψει των επικείμενων προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με επιστολή
που απέστειλε στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
κα. Νίκη Κεραμέως, ζητά την πρόσληψη ικανού αριθμού γεωτεχνικών εκπαιδευτικών, προκειμένου να καλυφθούν οι
σημαντικές υφιστάμενες οργανικές/λειτουργικές ανάγκες.
Στην επιστολή του το Επιμελητήριο , ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να μεριμνήσει για την
πρόσληψη ικανού αριθμού μονίμων γεωτεχνικών εκπαιδευτικών [Γεωλόγων (ΠΕ04.05), Γεωπόνων (ΠΕ88.01),
Δασολόγων (ΠΕ88.05)], έτσι ώστε να διασφαλιστεί τόσο η
επαρκής διδασκαλία και εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα από τους κατά περίπτωση αρμόδιους επιστήμονες,
μέλη του Επιμελητηρίου μας, όσο και να ενισχυθεί η γεωτεχνική εκπαίδευση, η οποία αποτελεί, διαχρονικά, αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
Σε συνέχεια του θέματος, το Επιμελητήριο απέστειλε στην
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Νίκη Κεραμέως,
εκ νέου επιστολή, σχετικά με τις προσλήψεις γεωτεχνικών
εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την
αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης σημαντικών ζητημάτων
που αφορούν τα μέλη του. Συγκεκριμένα στην νέα επιστολή του αναφέρεται στην επαναφορά των αναθέσεων
των Δασολόγων και Γεωπόνων εκπαιδευτικών στη Γενική

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Μάμαλης

Εκπαίδευση, στη σύσταση ειδικότητας Κτηνιάτρων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στην επαναφορά του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών
Πόρων» στο ωρολόγιο πρόγραμμα των ΓΕΛ. Δείτε την επιστολή στο σύνολό της ΕΔΩ.
Απάντηση στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο
σχετικά με τους Διορισμούς Γεωτεχνικών
Εκπαιδευτικών
Το Επιμελητήριο με επιστολή του στον Πανελλήνιο
Κτηνιατρικό Σύλλογο εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία
του για ανακοίνωση του συλλόγου σχετική με τους διορισμούς Γεωτεχνικών Εκπαιδευτικών και για την δήθεν επιβολή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στον αποκλεισμό των Κτηνιάτρων από
τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το Επιμελητήριο στην επιστολή του τονίζει ότι, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου
ως συμβούλου της Πολιτείας επί ζητημάτων γεωτεχνικής
παιδείας και έρευνας, αλλά και ως φορέας προάσπισης των
επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των γεωτεχνικών επιστημόνων της χώρας (Γεωπόνων, Δασολόγων, Κτηνιάτρων,
Γεωλόγων, Ιχθυολόγων), έχει ζητήσει με επανειλημμένες παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων (επιστολές, υπομνήματα, συναντήσεις
με την πολιτική ηγεσία κλπ) τη σύσταση ειδικότητας
Κτηνιάτρων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη έλλειψη
αποτελεί και τον σημαντικότερο λόγο αδυναμίας πρόσληψης Κτηνιάτρων στη μέση εκπαίδευση, στερώντας από τα
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Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Παραρτήματα

συγκεκριμένα μέλη του τη δυνατότητα απασχόλησης και
σε άλλες εκπαιδευτικές δομές όπως Δ.Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ.- Ι.Ε.Κ.
του Ο.Α.Ε.Δ. κ.λ.π. Δείτε αναλυτικά την επιστολή διαμαρτυρίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο
ΕΔΩ.
Ανοιχτή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό
για την Απόσυρση της Διάταξης που προβλέπει
την Κατάργηση του ΝΠΔΔ του Αγροκτήματος Α.Π.Θ.
Ανοιχτή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, για να αποσυρθεί η διάταξη του
άρθρου 296 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων που προβλέπει την κατάργηση του ΝΠΔΔ
- υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας του Αγροκτήματος του
Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ συνυπέγραψαν 42 επικεφαλής φορέων. Μεταξύ αυτών ήταν και οι κ.κ.: Σπυρίδων
Μάμαλης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Αθανάσιος Σαρόπουλος, Πρόεδρος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας, Ζαφείρης
Μυστακίδης, Πρόεδρος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας,
Θεόδωρος Σιόγκας, Πρόεδρος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Δυτικής Μακεδονίας και Δημήτρης Ντογκούλης, Πρόεδρος του ΓEΩT.E.E.
Κεντρικής Ελλάδας. Δείτε την Ανοιχτή Επιστολή ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κεντρικής
Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε έγγραφο διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη, ζητώντας την
προσωπική του παρέμβαση προκειμένου να αποσυρθεί
τροπολογία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο με τίτλο: «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας
και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές
διατάξεις» και προβλέπει την κατάργηση των Οργανισμών Διαχείρισης του Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος
του Α.Π.Θ. και των Πανεπιστημιακών Δασών του Α.Π.Θ.
στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής και στο Περτούλι Τρικάλων.
Δείτε αναλυτικά τη σχετική επιστολή ΕΔΩ.
• Σε συνέχεια των προηγούμενων ενεργειών του, το Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, εξέδωσε
Δελτίο Τύπου με τίτλο: «Διάταξη του άρθρου 296 του
ψηφισθέντος σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας
& Θρησκευμάτων», που αφορά στην κατάργηση των αυτοτελών ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο Διοίκησης και
Διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και
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Κυκλοφόρησε το Επιστημονικό Περιοδικό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»
Αφιερωμένο στη μνήμη του Στέργιου Βέργου
Κυκλοφόρησε το τεύχος 1/2022 του Επιστημονικού Περιοδικού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» του Επιμελητηρίου (Τόμος 31 Σειρά ΙΙ) και περιλαμβάνει συνολικά
τέσσερεις δασολογικές εργασίες ,τρεις ερευνητικές και ένα
άρθρο ανασκόπησης.
Το Περιοδικό είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Στέργιου
Βέργου, Δασολόγου, Ομότιμου Καθηγητή πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2021 και ήταν μέλος της Συντακτικής Επιτροπής
των Γεωτεχνικών Επιστημονικών Θεμάτων, στον κλάδο
των Δασολόγων, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην έκδοση
και βελτίωση του περιοδικού με την άοκνη συμμετοχή του
και την πολύτιμη εμπειρία του.
Το Περιοδικό είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (www.geotee.gr /Εκδόσεις- Εκδηλώσεις/Περιοδικές Εκδόσεις/Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα). ΤΕΥΧΟΣ
1/2022

στη συγχώνευση / απορρόφηση τους από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δείτε το δελτίο τύπου
ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ο Προέδρος του Παραρτήματος Αιγαίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Κατσαβέλλης Παναγιώτης,
απέστειλε έγγραφο στη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αναφορικά με τις δυσχέρειες που έχουν σημειωθεί στην υλοποίηση του 20%
των επενδύσεων στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση
επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της
εκμετάλλευσης». Δείτε το δελτίο τύπου που εξέδωσε το παράρτημα και αφορά τη συγκεκριμένη ενέργεια ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΝΗΣΩΝ
Με επιστολή του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, το Παράρτημα Ηπείρου & Νήσων του Επιμελητηρίου ζητά την ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας
υποβολής αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων δασικών
χαρτών. Δείτε ΕΔΩ τη σχετική επιστολή.

Παραρτήματα

Τεύχος 62

Νομοθεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ • Με αφορμή τις συχνές αναφορές που υπάρχουν στα
• Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Επιμελητηρίου απέστειλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας μια ανασκόπηση και επαναδιατύπωση των προτάσεών του για τη βελτίωση της λειτουργικότητας των
δασικών χαρτών. Δείτε την επιστολή του παραρτήματος
ΕΔΩ.

ΜΜΕ για αυξημένους αριθμούς μεδουσών στις παραλίες της χώρας μας, ιδιαίτερα των ειδών Pelagia noctiluca
(μωβ μέδουσα) και Rhizostoma pulmo (γαλάζια μέδουσα), το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ
και το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ εξέδωσαν κοινό Δελτίο Τύπου για το θέμα, το
οποίο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Υ.Α.2687/14-7-2022 : 5η Τροποποίηση της υπ’ αρ.
3886/11-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΕ34653ΠΓ-8ΦΨ) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
“Λεπτομέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 - 16.2
«Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της
Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014
- 2020”, ΦΕΚ 3822/Β/21.07.2022.
• Ν. 4957/2022 : Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και
λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 141/Α/21.07.2022.
• Υ.Α. 3221/18-7-2022 : Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/467 της Επιτροπής
της 23ης Μαρτίου 2022 (ΕΕ L 96/4) σχετικά με την παροχή έκτακτης ενίσχυσης προσαρμογής στους παραγωγούς των γεωργικών τομέων, ΦΕΚ 3797/Β/19.07.2022.
• Κ.Υ.Α. 88085/Ε1/15-7-2022 : Καθορισμός κατά κλάδο και
ειδικότητα ή ειδίκευση του αριθμού των κενών θέσεων
που θα καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν.4589/2019 (Α’ 13), σχολικού
έτους 2021-2022, ΦΕΚ 3741/Β/15.07.2022.
• Υ.Α. 2579/7-7-2022 : 2η Τροποποίηση της υπ’ αρ.
3764/24-9-2021 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής
του υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και
2022» (Β’ 4456), ΦΕΚ 3708/Β/14.07.2022.
• Υ.Α. 1313/5-7-2022 : Τροποποίηση της υπ’ αρ.

1120/20.07.2017 υπουργικής απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση των Μέτρων 3.2.2, 4.2.4 και 6.2.3, Παραγωγικές
επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (Β’
2637), ΦΕΚ 3663/Β/13.07.2022.
Υ.Α. 1314/5-7-2022 : Τροποποίηση της υπ’ αρ.
1121/20.07.2017 υπουργικής απόφασης «Όροι και
ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4, Μεταποίηση προϊόντων
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (Β’
2686), ΦΕΚ 3663/Β/13.07.2022.
Ν.4951/2022 : Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - Β’ φάση,
Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων
Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος, ΦΕΚ 129/Α /04.07.2022.
Υ.Α. 789/182657/29-6-2022 :13η Τροποποίηση της υπ’
αρ. 593/37447/31-3-2017 απόφασης «Καθορισμός των
λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη
για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020»
(Β’ 1190), ΦΕΚ 3365/Β/30.06.2022.
Κ.Υ.Α. 958/179932/28-6-2022 : Χορήγηση ενισχύσεων
σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον τομέα
των δημητριακών που επλήγησαν από την πανδημία σε
όλη την Επικράτεια, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2020) 1863 final/19.3.2020,
ΦΕΚ 3348/Β/28.06.2022.
Κ.Υ.Α. 956/179920/28-6-2022 : Χορήγηση ενισχύσεων
σε αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία σε όλη την Επικράτεια, στο
πλαίσιο της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
C(2020) 1863 final/19.3.2020, ΦΕΚ 3348/Β/28.06.2022.

•

•

•

•

•
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1283 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2022 για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων
«Μακαρόνια της Σμίλας/Makaronia tis Smilas/Μακαρόνια του Σκλινιτζιού/Makaronia tou Sklinitziou» (ΠΓΕ),
EEL 195/22-07-2022(90).
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1265 της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 2022 σχετικά με τη θέσπιση
μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης του ιού της ροζέτας της τριανταφυλλιάς (Rose
Rosette) στο έδαφος της Ένωσης, EEL 192/21-072022(14-16).
• Απόφαση (ΕΕ) 2022/1244 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2022 για τον καθορισμό των κριτηρίων απονομής
του οικολογικού σήματος της ΕΕ σε μέσα ανάπτυξης και
βελτιωτικά εδάφους, EEL 190/19-07-2022(141-165).
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1234 της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση
του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για
την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, EEL 190/19-07-2022(79-118).
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1227 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση των
εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 808/2014 και (ΕΕ)
αριθ. 809/2014 όσον αφορά ένα ειδικό μέτρο για την
παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων
της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, EEL 189/1807-2022(12-17).
• Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1225 της
Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2022 σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της
αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, EEL 189/1807-2022(1-2).
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1216 της Επιτροπής της 8ης Ιουλίου 2022 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2022, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ)
αριθ. 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ)
2018/274, (ΕΕ) αριθ. 615/2014 και (ΕΕ) 2015/1368
όσον αφορά ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους
ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την τροποποίηση του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/725, EEL 188/15-
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07-2022(49-61).
• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/1200 της Επιτροπής
της 11ης Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για
έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη, EEL 185/12-07-2022(138).
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1197 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση των
παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για τον
Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες
επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και
νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα,
και για τη διόρθωση του παραρτήματος XIV όσον αφορά
καταχώριση για το Ηνωμένο Βασίλειο, EEL 185/12-072022(117-128).
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1196 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση
του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για
την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, EEL 185/12-07-2022(77-116).
• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/1189 της Επιτροπής
της 8ης Ιουλίου 2022 για ορισμένα μέτρα έκτακτης ανάγκης σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων
στη Γερμανία, EEL 184/11-07-2022(66).
• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/1188 της Επιτροπής
της 8ης Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ)
2021/260 όσον αφορά κράτη μέλη ή τμήματα αυτών
για τα οποία έχουν εγκριθεί εθνικά μέτρα για ορισμένες νόσους υδρόβιων ζώων σύμφωνα με το άρθρο 226
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EEL
184/11.07.2022(59-65).
• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/1187 της Επιτροπής
της 7ης Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2022/493 για τον καθορισμό της
οριστικής κατανομής της ενωσιακής ενίσχυσης στα κράτη μέλη για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων
και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία για
την περίοδο από 1ης Αυγούστου 2022 έως 31 Ιουλίου
2023, EEL 184/11-07-2022(56-58).
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1173 της Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2022 για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στην
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κοινή γεωργική πολιτική, EEL 183/08-07-2022(23-34).
• Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1172 της
Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2022 για τη συμπλήρωση
του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου στην κοινή γεωργική πολιτική και την εφαρμογή και τον υπολογισμό
των διοικητικών κυρώσεων για την αιρεσιμότητα, EEL
183/08-07-2022(12-22).
• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1104 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 68/2013 για τον κατάλογο πρώτων υλών ζωοτροφών, EEL 177/04-07-2022(4-74).
• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1033 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2022 για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
όσον αφορά ένα ειδικό μέτρο για την παροχή έκτακτης
προσωρινής στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της εισβολής της
Ρωσίας στην Ουκρανία, EEL 173/30-06-2022(34-36).
• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/1021 της Επιτροπής
της 27ης Ιουνίου 2022 για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για
έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη, EEL 170/28-06-2022(85).

• EFSA: Η μεγάλη εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Αρχής για
την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) πρόκειται να διεξαχθεί για τρίτη χρονιά ώστε να συνεχιστεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων (ΑΠΧ) στον πληθυσμό των χοίρων στην Ευρώπη.
Στοχεύοντας στη νοτιοανατολική περιοχή της Ευρώπης,
η εκστρατεία συνεχίζεται σε συνεργασία με τις τοπικές
αρχές και βρίσκεται σε εξέλιξη σε δεκαοκτώ χώρες εστίασης: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία,
Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Κόσοβο*, Λετονία,
Λιθουανία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία,
Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία. Στην Ελλάδα, την
εκστρατεία επιβλέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) σε στενή συνεργασία με το
εστιακό σημείο της EFSA στη χώρα, τον Ενιαίο Φορέα
Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ.

την τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ.

• Υπ.Α.Α.Τ.: Ισχυρές παρεμβάσεις Γεωργαντά στο συμβούλιο υπουργών της Ε.Ε. στις 18 Ιουλίου 2022, για μεταφορά και αποθήκευση σιτηρών, κτηνοτροφία, γεωργία,
υδατοκαλλιέργειες. Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΘ.Ε.Α.Σ..
• Υπ.Α.Α.Τ.: Συνεργασία Ελλάδας, Ιταλίας, Κύπρου, Ουγγαρίας και Ρουμανίας για τη διατροφική σήμανση. Δείτε
το δελτίο τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ.
• Στις 15 Ιουλίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την ετήσια έκθεσή της για την παρακολούθηση της
εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ. Η έκθεση περιγράφει τα
μέτρα επιβολής που έλαβε η Επιτροπή το 2021 για να
διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων και των
ελευθεριών των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στις 15 Ιουλίου
2022, να παραπέμψει την Ελλάδα (INFR(2019)2217)
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μη ορθή
μεταφορά της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (2011/92/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία 2014/52/ΕΕ), η οποία υποχρεώνει τα
κράτη μέλη να διενεργήσουν εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ορισμένα μεγάλα έργα υποδομής.
Η ελληνική νομοθεσία δεν εφαρμόζει, για παράδειγμα,
τις διατάξεις της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλα τα έργα που εξυπηρετούν
σκοπούς εθνικής άμυνας. Η οδηγία για την εκτίμηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορίζει ότι η εν λόγω
εξαίρεση μπορεί να χορηγείται μόνο σε κατά περίπτωση
εξέταση του έργου και μόνο αν το κράτος μέλος θεωρεί
ότι η εφαρμογή της διαδικασίας για την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα επηρέαζε αρνητικά
τους σκοπούς άμυνας ή έκτακτων περιστατικών πολιτικής προστασίας. Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ.
• Υπ.Α.Α.Τ.: Το Δικαστήριο της ΕΕ δικαίωσε την Ελλάδα
για τη «φέτα»- Απαγόρευσε στη Δανία να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη ονομασία Γεωργαντάς: Η «φέτα»
αποτελεί κεφάλαιο στις εξαγωγές της Ελλάδας. Δείτε το
δελτίο τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Ε.
• Υπ.Α.Α.Τ.: Οι πρώτοι ενωσιακοί πόροι για τον πρωτογενή
τομέα. Δείτε το δελτίο τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ.
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• Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φυτό-Ριζόσφαιρα-Έδαφος: Η ολοκληρωμένη διαχείριση
της θρέψης των καλλιεργούμενων φυτών», να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 20222024 μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 2022. Για περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης προκηρύσσει την εισαγωγή σπουδαστών στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Απογραφή
και παρακολούθηση δασών και δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων περιοχών» για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023. Υποβολή αιτήσεων από τις 1
Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης προκηρύσσει την εισαγωγή σπουδαστών στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση»
για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023. Υποβολή αιτήσεων
από τις 22 Αυγούστου 2022 έως τις 25 Σεπτεμβρίου
2022. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε
ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης προκηρύσσει την εισαγωγή σπουδαστών στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διατήρηση
και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων» για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023. Υποβολή αιτήσεων από τις 1 Σεπτεμβρίου 2022 έως τις
30 Σεπτεμβρίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

6. Ιούλιος 2022

Μεταπτυχιακά

• Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα, διοργανώνει τον 4ο κύκλο, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παραγωγή,
πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού». Υποβολή αιτήσεων από τις 11 Ιουλίου 2022 έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής
Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος και
Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον,
Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική», για το
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Υποβολή αιτήσεων από τις
27 Ιουνίου 2022 έως και τις 16 Σεπτεμβρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
• Από το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. ανακοινώνεται ότι
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσει το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» στον Τομέα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 19/9/2022 έως
7/10/2022. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
προκηρύσσει 25 (είκοσι πέντε) θέσεις συνολικά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία
(Applied & Environmental Geology)». Προθεσμία
υποβολής δικαιολογητικών έως τις 4 Οκτωβρίου
2022, ώρα 13:00. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
ΕΔΩ.

Διαβούλευση
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Εργασία

Ε λ λ ά δ α

Ε υ ρ ώ π η

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

• Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Κομισιόν τη μείωση
της χρήσης προϊόντων θρέψης (λιπασμάτων) με σκοπό
τη μείωση των απωλειών στο νερό και στο έδαφος κατά
50% έως το 2030. Το ζήτημα αυτό περιλαμβάνεται στην
πρότασή της για την ευρωπαϊκή στρατηγική «Από το
Αγρόκτημα στο Πιάτο» και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην
απώλεια φωσφόρου και αζώτου από τις εντατικές αγροτικές καλλιέργειες, που ρυπαίνουν τα νερά (π.χ. νιτρορύπανση). Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει, αφού εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας της Ε.Ε., να υποβάλουν
τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο της Κομισιόν
μέχρι τις 26 Αυγούστου 2022. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαβούλευση εδώ.

• Δημόσια Διαβούλευση «Κανονισμού απονομής
ελληνικού σήματος στον ζύθο»: Η Επιτροπή Ελληνικού Σήματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της για
τον συντονισμό των διαδικασιών για την απονομή του
σήματος ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών θέτει σε
δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 187 του
ν.4072/2012 τον κανονισμό ελέγχου και απονομής ελληνικού σήματος που αφορά στον ζύθο. Καταληκτική
ημερομηνία διαβούλευσης η 31η Αυγούστου 2022. Περισσότερα για τη διαβούλευση και συμμετοχή σε αυτή,
δείτε ΕΔΩ.

ΕΡΓΑΣΙΑ
• Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 3741/Β’) η Κ.Υ.Α. με την κατανομή των θέσεων μονίμων
εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν στη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση. Επισημαίνεται
ότι στις εν λόγω θέσεις συμπεριλαμβάνονται συνολικά 126 θέσεις που αφορούν γεωτεχνικούς εκπαιδευτικούς. Το
Επιμελητήριο εξέδωσε σχετική Ανακοίνωση την οποία μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. Την συγκεκριμένη Κοινή Υπουργική
Απόφαση μπορείτε να δείτε και στην ενότητα «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» του παρόντος ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου.
• Ο ΕΛ.Γ.Α. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 9 υπαλλήλων του
κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη παροδικών ή εποχικών αναγκών των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του
Οργανισμού. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 1-8-2022. Δείτε την σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.

Γραφείο Απασχόλησης ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηρείται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου με
σκοπό να ενημερώνει τους Γεωτεχνικούς για προσφερόμενες θέσεις εργασίας και
παράλληλα οι Γεωτεχνικοί να βρίσκουν βήμα δηλώνοντας την επιθυμία τους για
εργασία (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. )

7. Ιούλιος 2022
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Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
22-24
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2022

22-25
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ
10Ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.
& ΤΟΥ ΜΕ.Κ.Δ.Ε. «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
ΜΕΤΣΟΒΟ
HAICTA 2022
10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, FOOD &
ENVIRONMENT
ΑΘΗΝΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο & Μετσόβιο Κέντρο
Διεπιστημονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π.
Εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο
Web: https://mirc.ntua.gr/

Crowne Plaza Hotel
Web: https://2022.haicta.gr

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2022

25TH ANNUAL ESDAR CONFERENCE 2022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α.Π.Θ., ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης
Web: www.esdar2022.org

29-30
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2022

7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
«ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ & ΚΙΝΔΥΝΟΙ»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο- κτήριο Πατησίων
Web: www.eedsa.gr

3-6
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2022

20Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
Ξενοδοχείο Porto Palace
Web: http://20.phytopath.gr

5-7
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2022

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης
Φυτών
Domotel Xenia Volos
Web: http://18pbcongress.agr.uth.gr

5-7
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2022

36ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ε.Ζ.Ε.)
ΑΓΡΙΝΙΟ

Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία
Παπαστράτειο Μέγαρο
Web: http://www.eze.gr/events.html

17-19
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2022

16TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE
GEOLOGICAL SOCIETY OF GREECE
«OUR EARTH OUR HOME»
ΠΑΤΡΑ

Ελληνική Γεωλογική Εταιρία
Web: http://www.gsg2022.gr Email: gsg2022@
nbevents.gr

22-23
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2022

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ENVIRONMENTAL DESIGN (ICED 2022)
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Web: https://iced.eap.gr

3-6
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2022

18Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
«ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΑΝΑΔΕΙΞΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου
Web: http://18psid.asfa.upatras.gr

8. Ιούλιος 2022

