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Το Επιμελητήριο, με έγγραφό του προς τον Υπουργό 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, κατέθεσε 
τις παρατηρήσεις και προτάσεις του επί των διατάξεων του 
Σ/Ν «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη». 
Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο του Επιμελητηρίου έχει ως 
εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
με λύπη και απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι, κατά τη 

συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου 
της Βουλής των Ελλήνων του Σχεδίου Νόμου του Υπουρ-
γείου σας «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυ-
ξη», δεν κλήθηκε να καταθέσει τις απόψεις του το Γεωτε-
χνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). 

Επισημαίνουμε ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποτελεί τον θεσμοθε-
τημένο σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα ανάπτυξης του 
πρωτογενή τομέα παραγωγής της χώρας, αλλά και προ-
στασίας και διαχείρισης των φυσικών μας πόρων και του 
περιβάλλοντος. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι η συμμετοχή μας 
στην εν λόγω συζήτηση, πέρα από επιβεβλημένη, θα είχε 
να προσφέρει πολλά στην σφαιρικότερη προσέγγιση του 
αντικειμένου του Σχεδίου Νόμου αλλά και στην πληρέστε-
ρη σχετική ενημέρωση των μελών της Εθνικής Αντιπρο-
σωπείας.

Στα πλαίσια εκπλήρωσης του θεσμικού μας ρόλου, θε-
ωρούμε υποχρέωσή μας, παρά την παραπάνω αβλεψία, να 
σας καταθέσουμε τις παρατηρήσεις και προτάσεις μας επί 
του ως άνω Σχεδίου Νόμου, δεδομένου ότι σ’ αυτό περι-
λαμβάνονται διατάξεις που ενδιαφέρουν άμεσα το Επιμε-
λητήριο και τους Γεωτεχνικούς.

Πιο συγκεκριμένα, στις διατάξεις που αφορούν τη δι-
αδικασία υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στα καθε-
στώτα ενίσχυσης (στο άρθρο 17, παρ. 5 του νομοσχεδίου), 
προβλέπεται ότι οι αιτήσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδί-
ων ύψους άνω των 700.000 € συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από έκθεση πιστοποίησης, με την επισήμανση ότι η έκθεση 
αυτή υπογράφεται από μέλος του Οικονομικού Επιμελητη-

ρίου Ελλάδας, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστο-
ποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 7 του Π.Δ. 33/2011 
(ΦΕΚ 83/Α/2011). Σημειώνουμε εντούτοις ότι, ειδικά για 
επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον τομέα «Αγροδιατρο-
φή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών 
Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια», τη δυνατότητα 
εκπόνησης της έκθεσης πιστοποίησης την έχουν και οι 
γεωτεχνικοί, πολλοί από τους οποίους διαθέτουν πολυετή 
ενασχόληση και σημαντική εμπειρία σε αντικείμενα συ-
ναφή με την αξιολόγηση, τον έλεγχο, την κατάρτιση, τον 
σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση επενδυτικών 
σχεδίων ή την παρακολούθηση των Αναπτυξιακών Νόμων 
και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Άλλωστε, ήδη, αρκετά 
από τα μέλη του Επιμελητηρίου μας είναι εγγεγραμμένα 
στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του 
Π.Δ. 33/2011.

Τονίζουμε ότι η προσθήκη των παραπάνω αποφοίτων 
στους έχοντες τη δυνατότητα εκπόνησης της αναφερόμε-
νης έκθεσης υλοποίησης είναι εξαιρετικής σημασίας για τα 
επενδυτικά σχέδια του αγρο-διατροφικού τομέα, καθώς οι 
εν λόγω απόφοιτοι διαθέτουν ειδική και άρτια γνώση των 
οικονομικών που αφορούν τον συγκεκριμένο τομέα. Τυχόν 
παράλειψη της συμπερίληψής τους στους εκπονούντες τις 
εκθέσεις υλοποίησης, θα επιφέρει σημαντικό πλήγμα στην 
επιστημονική αρτιότητα και οικονομική βιωσιμότητα των 
αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
επισημαίνοντας για άλλη μια φορά την παράλειψη κλή-

σης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτρο-
πής Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων, 
κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Αναπτυξιακός Νό-
μος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», ευελπιστούμε στην απο-
δοχή της ως άνω πρότασής μας και τη συμπερίληψη των 
γεωτεχνικών στους έχοντες τη δυνατότητα εκπόνηση της 
έκθεσης πιστοποίησης για τα επενδυτικά σχέδια ύψους 
άνω των 700.000 €.

pub_relations@geotee.gr 

Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ. 1-2)
Παραρτήματα (σελ.2)
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Ημερολόγιο Εκδηλώσεων (σελ.9)

 ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου  
«Αναπτυξιακός  Νόμος –Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη»
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Αίτημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για Παράταση της  
Προθεσμίας Υποβολής Προτάσεων για τη 
Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση Επενδύσεων που 
συμβάλλουν στην Εξοικονόμηση Ύδατος»

Το Επιμελητήριο, με έγγραφό του προς τον Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό, ζητά 
την παράταση, κατά ένα (1) μήνα, της προθεσμίας υποβο-
λής φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη στη Δράση 4.1.2 
«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονό-
μηση ύδατος» του Π.Α.Α. 2014-2020, η οποία λήγει στις 25-
1-2022. Πιο συγκεκριμένα, στο αίτημά του το Επιμελητήριο 
επικαλείται αντικειμενικούς λόγους που καθιστούν εξαιρε-
τικά προβληματική την τήρηση της παραπάνω προθεσμίας. 
Ο βασικότερος είναι η δυσλειτουργία, λόγω πανδημίας, που 
παρουσιάζουν πολλές δημόσιες υπηρεσίες, αιτία που προ-
καλεί καθυστέρηση στην έκδοση πολλών απαιτούμενων 
δικαιολογητικών και δεν επιτρέπει την έγκαιρη, εντός της 
προαναφερθείσας προθεσμίας, κατάθεση ολοκληρωμένων 

φακέλων υποψηφιότητας από πλευράς των ενδιαφερόμε-
νων αγροτών. Επίσης εξαιτίας της χρονικής σύμπτωσης 
της λήξης της εν λόγω προθεσμίας με την ταυτόχρονη 
υποβολή πολλών κανονιστικών απαιτήσεων για μια σειρά 
από Μέτρα και Δράσεις του Π.Α.Α. (3η πρόσκληση Υπο-
μέτρου 6.1, υποβολή αιτήσεων πληρωμής 2ης δόσης για 
την 1η πρόσκλησης του ίδιου Υπομέτρου, υποβολή αιτη-
μάτων πληρωμής για τις Δράσεις 4.1.1. κι 4.1.3, προδη-
μοσίευση Δράσης 10.01.04 κλπ.), δημιουργείται εξαιρετικά 
βεβαρημένος φόρτος εργασίας στους εμπλεκόμενους Γεω-
πόνους-μελετητές, με προφανείς συνέπειες τόσο στην ομα-
λή εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων αγροτών, όσο και 
στην πληρότητα και ορθότητα των υποβαλλόμενων φα-
κέλων. Τέλος στα παραπάνω προβλήματα προστίθεται και 
η έλλειψη προσβασιμότητας που υπήρξε στο σύστημα του 
ΟΣΔΕ, για αρκετές ημέρες, λόγω της λήξης της σύμβασης 
του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που είχε σαν 
αποτέλεσμα την αδυναμία συγκέντρωσης πολλών από τα 
απαιτούμενα στοιχεία. Δείτε το συγκεκριμένο αίτημα ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 Το Περιφερειακό Παράρτημα Ανατολικής Μακεδο-

νίας και το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και 
Τεχνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλο-
ντος του Δ.Π.Θ., συνδιοργανώνουν, την Παρασκευή 
18-2-2022, διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο 
με τίτλο: «Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων 
για την Αποτύπωση των Επιπτώσεων Πλημμυρι-
κών Φαινομένων». Στόχος του σεμιναρίου είναι 
να παρουσιαστεί στους γεωτεχνικούς και άλλους 
ενδιαφερόμενους επαγγελματίες και επιστήμονες 
η μεθοδολογία επεξεργασίας και ανάλυσης δορυ-
φορικών εικόνων του συστήματος Copernicus, με 
σκοπό την ολοκληρωμένη αποτύπωση των επι-
πτώσεων ακραίων πλημμυριικών  φαινομένων. 
Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΗΣΩΝ
 Με έγγραφό του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, το Παράρτημα Ηπείρου και Νήσων 
του Επιμελητηρίου επισημαίνει μια σειρά από κρί-
σιμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχεί-
ριση των υδατικών πόρων της Ηπείρου. Μεταξύ 
άλλων η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος 
καταγγέλλει τις ενέργειες οποιουδήποτε υπευθύ-
νου για τη μη σύννομη τροποποίηση του κειμένου 
τεκμηρίωσης του Μέτρου Μ05Σ0803 «Απαγόρευ-
ση εκτέλεσης νέων γεωτρήσεων στο Υποσύστημα 
Μιτσικελίου (EL0500181) του Συστήματος Μιτσι-
κελίου- Βελλά πέραν ειδικών περιπτώσεων» διότι 
τέτοιου είδους ενέργειες έρχονται σε πλήρη αντίθε-
ση με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης 
και ζητά την παρέμβαση του αρμόδιου Υπουργού. 
Δείτε το σχετικό έγγραφο 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. )

Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Παραρτήματα

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24581&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24616&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24595&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24344&TabID=1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
•	 Y.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/661/5/04-01-2022:   Επικαιροποίη-

ση των Προγραμμάτων Παρακολούθησης για τη συνεχή 
εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσ-
σιων υδάτων σύμφωνα με τον ν. 3983/2011 (Α’ 144). 
Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 126635/2016 (Β΄ 3799) 
υπουργικής απόφασης, ΦΕΚ 325/Β/01.02.2022. 

•	 Υ.Α. 60/17337 /20-01-2022: 11η 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 272/Β/28.01.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 1609 ΕΞ 2022/17-01-2022: Καθορισμός όρων 
λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς 
και των Υπομητρώων του, ΦΕΚ 203/Β/27.01.2022.

•	 Υ.Α. 5586/20-01-2022: Έγκριση Περιφερειακού Προ-
γράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025, ΦΕΚ 
198/Β/26.01.2022. 

•	 Υ.Α. 61/9436/13-01-2022: Εφαρμογή προγράμματος 
επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών 
για το έτος 2022, ΦΕΚ 129/Β/19.01.2022. 

•	 Υ.Α. 2621/12-01-2022: Έγκριση Περιφερειακού Προ-
γράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας προγραμματικής περιόδου 2021 – 
2025, ΦΕΚ 106/Β/18.01.2022. 

•	 Υ.Α. 2545/380113/31-12-2-21: Ανάθεση καθηκόντων 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαί-
σιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
για ενέργειες του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτι-
κών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα - Στήριξη για απο-
κόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρε-
σιών» του Π.Α.Α. 2014- 2020, ΦΕΚ 33/Β/10.01.2022. 

•	 Υ.Α. 1/286/03-01-2022: Απλούστευση της διαδικασίας 
για την έκδοση βεβαίωσης επαγγελματία αγρότη, ΦΕΚ 
11/Β/07.01.2022.

•	 Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/118992/3590/13-12-2021:  
Όροι και περιορισμοί για την προστασία της περιοχής 
άνευ δρόμων του όρους Ταΰγετος στην Πελοπόννησο, 
ΦΕΚ 6576/Β/31.12.2021.  

•	 Υ.Α. 139939/21-12-2021: Έγκριση Περιφερειακού Προ-
γράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025, ΦΕΚ 
6574/Β/31.12.2021. 

•	 Υ.Α. 140608/22-12-2021: Έγκριση Περιφερειακού Προ-
γράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας προγραμματικής περιόδου 2021-2025, ΦΕΚ 
6558/Β/31.12.2021. 

•	 Υ.Α. 139284/20-12-2021: Έγκριση Περιφερειακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Ατ-
τικής προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025, ΦΕΚ 
6538/Β/31.12.2021. 

•	 Υ.Α. 143990/31-12-2021: Έγκριση Τομεακού Προγράμ-
ματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων της προγραμματικής περιόδου 
2021 – 2025, ΦΕΚ 6450/Β/31.12.2021. 

•	 Υ.Α. 143252/30-12-2021: Έγκριση Περιφερειακού Προ-
γράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025, ΦΕΚ 
6445/Β/31.12.2021. 

•	 Υ.Α. 142053/27-12-2021: Έγκριση Περιφερειακού Προ-
γράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025, ΦΕΚ 
6410/Β/31.12.2021. 

•	 Κ.Υ.Α. 13483/376008/28-12-2021: Ανάθεση στο Μπε-
νάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο εργασιών του προ-
γράμματος των επισκοπήσεων (surveys) κατά ορισμέ-
νων επιβλαβών οργανισμών για την περίοδο από 1 
Ιανουαρίου 2022 έως και 31 Δεκεμβρίου 2022, ΦΕΚ 
6354/Β/31.12.2021. 

•	 Υ.Α. 5490/24-12-2021: 4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 
160/9-1-2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμο-
γής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020» (Β’ 18), ΦΕΚ 
6343/Β/30.12.2021. 

•	 Υ.Α. 141610/24-12-2021: Έγκριση Περιφερειακού Προ-
γράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης προγραμματικής περιόδου 
2021 – 2025, ΦΕΚ 6316/Β/30.12.2021. 

•	 Υ.Α. 2459/371456/22-12-2021: Καθορισμός πλαισί-
ου εφαρμογής της Δράσης 10.01.04 «Μείωση της ρύ-
πανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέ-
τρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
(ΠΑΑ) 2014-2022 στο πλαίσιο του μεταβατικού Kανονι-
σμού (EE) 2020/2220, ΦΕΚ 6311/Β/30.12.2021. 

•	 Υ.Α. 141244/24-12-2021: Έγκριση Περιφερειακού Προ-
γράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025, ΦΕΚ 
6289/Β/29.12.2021. 

•	 Υ.Α. 2916/374421/24-12-2021: Καθορισμός πλαισί-
ου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-
2020, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 2220/2020 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΦΕΚ 
6266/Β/28.12.2021.  

•	 Υ.Α. 2961/368316/20-12-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
629/96005/7-4-2021 υπουργικής απόφασης, «Καθορι-
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σμός αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προ-
σανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι-
.Δ.» (Β’ 1435), ΦΕΚ 6204/Β/23.12.2021. 

•	 Υ.Α. 1633/372393/22-12-2021: Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 1527/334950/25.11.2021 (Β’ 5688) απόφασης: 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4270/139407/28.12.2017 
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Kαθορισμός των ανα-
γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347, της 
20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθ. 2017/891 της Επιτροπής 
(ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 4) και (ΕΕ) αριθ. 2017/892 
της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 57), σχετικά 
με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών 
του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρα-
τηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον 
τομέα των Οπωροκηπευτικών” (Β’ 5/2018), όπως ισχύει 
και της υπ’ αρ. 266355/11.02.2009 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Συμπληρωματικά μέτρα 
για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234/2007 του Συμ-
βουλίου, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Καν(ΕΚ) 
361/2008, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για βιώσι-
μα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωρο-
κηπευτικών” (Β’ 594), ΦΕΚ 6179/Β/23.12.2021. 

•	 Y.Α.3288/15-12-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
2323/23-9-2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στον 
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως 
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) πράξεων ΠΑΑ» 
(Β’ 3290), ΦΕΚ 6155/Β/22.12.2021 

•	 Υ.Α. 141/366805/17-12-2021: Ανάθεση στον Οργανι-
σμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), της 
υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών 
ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας 
που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από 
θεομηνίες (ανεμοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πλημμύρες) 
και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, παγε-
τοί, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιονοπτώσεις) 
κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2019, 
ΦΕΚ 6054/Β/20.12.2021. 

•	 Υ.Α. 142/366828/17-12-2021: Ανάθεση στον Οργανι-
σμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), της 
υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών 
ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας 
που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζη-
μιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2019, ΦΕΚ 
6051/Β/20.12.2021. 

•	 Κ.Υ.Α. 2017/362294/14-12-2021: Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής από-

φασης με θέμα «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαί-
ας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του 
ν. 3877/ 2010 (Α’  160), τρόποι καταβολής της ειδικής 
ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνι-
κών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική 
Ενημερότητα» (Β’ 1239), ΦΕΚ 6040/Β/20.12.2021. 

•	 Υ.Α. 3299/16-12-2021: 3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 
24944/20.9.2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομί-
ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» 
(Β΄ 3066), ΦΕΚ 5985/Β/20.12.2021. 

•	 Κ.Υ.Α. 12681/352685/08-12-2021: Εξειδίκευση κατα-
μερισμού αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών φυτοϋ-
γειονομικού ελέγχου, ορισμός επίσημων υπαλλήλων 
φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών και καθορισμός διαδι-
κασιών για τη διενέργεια των επίσημων φυτοϋγειονο-
μικών ελέγχων και άλλων επίσημων δραστηριοτήτων 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 
(L 095 και διορθωτικό L 137), που διεξάγονται για την 
εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τη 
φυτοϋγεία, ΦΕΚ 5931/Β/16.12.2021. 

•	 Υ.Α. 3116/357273/10-12-2021: Έγκριση τυπικών τρο-
ποποιήσεων των προδιαγραφών του προϊόντος ΠΓΕ Εύ-
βοια, ΦΕΚ 5979/Β/20.12.2021. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/145 της Επιτροπής της 

31ης Ιανουαρίου 2022 για την τροποποίηση του παραρ-
τήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για 
έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής 
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κρά-
τη μέλη, EEL 24/03-02-2022(6-132). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/136 της Επιτρο-
πής της 31ης Ιανουαρίου 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 χοί-
ρων, EEL 22/01-02-2022(5-42). 

•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2022/109 του Συμβουλίου της 27ης Ια-
νουαρίου 2022 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2022, 
για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμά-
των ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά 
ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε ορισμένα 
μη ενωσιακά ύδατα, EEL 21/31-01-2022(1-164). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/129 της Επιτροπής 
της 21ης Δεκεμβρίου 2021 για τον καθορισμό κανόνων 
για τα είδη παρέμβασης που αφορούν τους ελαιούχους 
σπόρους, το βαμβάκι και τα υποπροϊόντα της οινοποίη-
σης δυνάμει του κανονισμού (EE) 2021/2115 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για τις 
απαιτήσεις ενημέρωσης, δημοσιότητας και προβολής 

Νομοθεσία

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL80jM5qwjYQj9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUu7NBQtxyxv29hIDWfRYDnm9WLI6l8yJMMFNZCKPNai
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pwptddkaqLJ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRvs65ksK_DwzTvXgJh8b8aKTbZEg4HXl7xKYbrvsghm
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pwptddkaqLItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdJkYiByNcOcpDIXPPO1hwSrN5Rf-DJCHsDW2N9zaLI_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8pwptddkaqLItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdJkYiByNcOcpDIXPPO1hwSrN5Rf-DJCHsDW2N9zaLI_
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σχετικά με τη στήριξη της Ένωσης και τα στρατηγικά 
σχέδια για την ΚΓΠ, EEL 20/31-01-2022(197-205). 

•	 Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/126 της Επι-
τροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2021 για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου με πρόσθετες απαιτήσεις 
για ορισμένους τύπους παρέμβασης που καθορίζονται 
από τα κράτη μέλη στα στρατηγικά τους σχέδια για την 
ΚΓΠ για την περίοδο 2023 έως 2027 δυνάμει του εν 
λόγω κανονισμού, καθώς και με κανόνες σχετικά με την 
αναλογία για το πρότυπο 1 της καλής γεωργικής και πε-
ριβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων (ΚΓΠΚ), EEL 
20/31-01-2022(52-94). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/115 της Επιτροπής 
της 26ης Ιανουαρίου 2022 για την τροποποίηση του κα-
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 όσον αφορά τον καθορισμό 
των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέα-
τος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλ-
βουμίνη, EEL 19/28-01-2022(19-22). 

•	 Εκτελεστική  Απόφαση (ΕΕ) 2022/106 της Επιτροπής 
της 21ης Ιανουαρίου 2022 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 
για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών 
υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορι-
σμένα κράτη μέλη, EEL 18/27-01-2022(11). 

•	 Εκτελεστικός  Κανονισμός (ΕΕ) 2022/97 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιανουαρίου 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 χοί-
ρων, EEL 17/26-01-2022(3-41). 

•	 Κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2022/68 της Επι-
τροπής της 27ης Οκτωβρίου 2021 για την τροποποίηση 
του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/934 για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά τις εγκεκριμένες οινολογικές πρακτικές, 
EEL 12/19-01-2022(1-29). 

•	 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/65 της Επιτρο-
πής της 17ης Ιανουαρίου 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 χοί-
ρων, EEL 11/18-01-2022(13-51). 

•	 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/53 της Επιτροπής της 
11ης Ιανουαρίου 2022 για την τροποποίηση του παραρ-
τήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για 
έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής 
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κρά-
τη μέλη, EEL 9/14-01-2022(44). 

•	 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/44 της Επιτροπής 

της 13ης Ιανουαρίου 2022 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τα κριτήρια για τον καθορισμό του επιπέδου των δη-
μοσιονομικών διορθώσεων και για την εφαρμογή κατ› 
αποκοπή συντελεστών που συνδέονται με τη σοβαρή 
μη συμμόρφωση με τους κανόνες της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής,  EEL 9/14-01-2022(13-19). 

•	 Εκτελεστικός κανονισμός  (ΕΕ) 2022/35 της Επιτροπής 
της 6ης Ιανουαρίου 2022 για την τροποποίηση και τη 
διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 
για τον καθορισμό των καταλόγων των τρίτων χωρών 
ή περιοχών ή τμημάτων από τις οποίες επιτρέπονται οι 
εισαγωγές στην Ένωση ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού 
υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, EEL 8/13-01-2022(14-36). 

•	 Εκτελεστική απόφαση  (ΕΕ) 2022/33 της Επιτροπής της 
10ης Ιανουαρίου 2022 για την κατάργηση της εκτελε-
στικής απόφασης (ΕΕ) 2021/2021 για ορισμένα μέτρα 
έκτακτης ανάγκης σχετικά με την αφρικανική πανώλη 
των χοίρων στη Γερμανία, EEL 7/12-01-2022(17). 

•	 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/28 της Επιτροπής της 
10ης Ιανουαρίου 2022 για ορισμένα προσωρινά μέτρα 
έκτακτης ανάγκης σχετικά με την αφρικανική πανώλη 
των χοίρων στην Ιταλία, EEL 6/11-01-2022 (11). 

•	 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/7 της Επιτροπής 
της 5ης Ιανουαρίου 2022 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2020/2235 όσον αφορά τις απαιτήσεις υγείας των ζώων 
για την είσοδο στην Ένωση γαλακτοκομικών προϊόντων 
που περιέχονται σε σύνθετα προϊόντα ανθεκτικά στη δι-
ατήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, EEL 2/06-01-
2022(1-6). 

•	 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2325 της Επιτροπής 
της 16ης Δεκεμβρίου 2021 για την κατάρτιση, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, του καταλόγου τρίτων 
χωρών και του καταλόγου των αρχών και φορέων ελέγ-
χου που έχουν αναγνωριστεί δυνάμει του άρθρου 33 πα-
ράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 
του Συμβουλίου για την εισαγωγή βιολογικών προϊό-
ντων στην Ένωση, EEL 465/29-12-2021(8).  

•	 Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/2310 της Επιτρο-
πής της 21ης Δεκεμβρίου 2021 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 461I/27-12-2021(1). 

•	 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2308 της Επιτρο-
πής της 22ας Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση 
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του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για 
την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοί-
ρων, EEL 461/27-12-2021(40-77). 

•	 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2307 της Επιτρο-
πής της 21ης Οκτωβρίου 2021 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με τα έγγραφα και τις κοινοποιήσεις που απαι-
τούνται για τα βιολογικά και τα υπό μετατροπή προϊό-
ντα που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση, EEL 
461/27-12-2021(30-39). 

•	 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2306 της 
Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2021 για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες σχετικά 
με τους επίσημους ελέγχους σε φορτία βιολογικών προ-
ϊόντων και προϊόντων υπό μετατροπή που προορίζονται 
για εισαγωγή στην Ένωση και σχετικά με το πιστοποιη-
τικό ελέγχου, EEL 461/27-12-2021(13-29). 

•	 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2305 της 
Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2021 για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες σχετικά 
με τις περιπτώσεις στις οποίες και τους όρους υπό τους 
οποίους τα βιολογικά προϊόντα και τα προϊόντα υπό με-
τατροπή απαλλάσσονται από επίσημους ελέγχους στους 
συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και σχετικά με τον τόπο 
διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων για τα εν λόγω προ-
ϊόντα, και για την τροποποίηση των κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμών (ΕΕ) 2019/2123 και (ΕΕ) 2019/2124 της 
Επιτροπής, EEL 461/27-12-2021(5-12). 

•	 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2304 της 
Επιτροπής της 18ης Οκτωβρίου 2021 για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες για την 
έκδοση συμπληρωματικών πιστοποιητικών που πιστο-
ποιούν ότι τα βιολογικά ζωικά προϊόντα παράγονται χω-
ρίς τη χρήση αντιβιοτικών για τον σκοπό της εξαγωγής, 
EEL 461/27-12-2021(2-4). 

•	 Απόφαση (ΕΕ) 2021/2292 του Συμβουλίου της 
30ής Απριλίου 2021 σχετικά με την υποβολή, εξ ονό-
ματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρότασης για απόφαση 
του εκτελεστικού οργάνου όσον αφορά τη μεθοδολογία 
για επικαιροποιήσεις ώστε να αντανακλώνται αλλα-
γές στο σύνολο μελών της Ένωσης, ενόψει της 41ης 
συνόδου του εκτελεστικού οργάνου της σύμβασης για 

τη διαμεθοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη 
απόσταση, και για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονό-
ματος της Ένωσης στην εν λόγω σύνοδο, EEL 458/22-
12-2021(512-513). 

•	 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2290 της Επιτρο-
πής της 21ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με τη θέσπιση 
κανόνων για τις μεθόδους υπολογισμού των κοινών 
δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων που καθορίζονται 
στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των στρατηγι-
κών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από τα κράτη 
μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρα-
τηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) 
και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, EEL 458/22-
12-2021(486-493) 

•	 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2289 της Επιτρο-
πής της 21ης Δεκεμβρίου 2021 για τη θέσπιση κανό-
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την παρουσίαση του περιεχομένου των στρατηγικών 
σχεδίων για την ΚΓΠ και το ηλεκτρονικό σύστημα για 
την ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών, EEL 458/22-12-
2021(463-485). 

•	 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2285 της Επιτρο-
πής της 14ης Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2072 όσον 
αφορά την καταχώριση των επιβλαβών οργανισμών, τις 
απαγορεύσεις και τις απαιτήσεις για την είσοδο και τη 
διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντι-
κειμένων στην Ένωση, και για την κατάργηση των απο-
φάσεων 98/109/ΕΚ και 2002/757/ΕΚ και των εκτελε-
στικών κανονισμών (ΕΕ) 2020/885 και (ΕΕ) 2020/1292, 
EEL 458/22-12-2021(173-283). 

•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2269 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021 για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1091 όσον αφο-
ρά τη συνεισφορά της Ένωσης για τις ενοποιημένες στα-
τιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις βάσει του κανο-
νισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2020/2093 του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για τα 
έτη 2021 έως 2027, EEL 457/21-12-2021(1-3). 

Νομοθεσία

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.461.01.0040.01.ELL&toc=OJ:L:2021:461:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.461.01.0030.01.ELL&toc=OJ:L:2021:461:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.461.01.0030.01.ELL&toc=OJ:L:2021:461:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.461.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2021:461:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.461.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2021:461:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.461.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2021:461:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0512.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.458.01.0512.01.ELL&toc=OJ%3AL%3A2021%3A458%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.458.01.0486.01.ELL&toc=OJ:L:2021:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.458.01.0486.01.ELL&toc=OJ:L:2021:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.458.01.0463.01.ELL&toc=OJ:L:2021:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.458.01.0463.01.ELL&toc=OJ:L:2021:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.458.01.0173.01.ELL&toc=OJ:L:2021:458:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.457.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:457:TOC
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ΕΥΡΩΠΗ
•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 2 Φεβρουαρί-

ου 2022, συμπληρωματική κατ› εξουσιοδότηση πράξη 
για το κλίμα στο πλαίσιο της ταξινομίας σχετικά με τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή 
σε αυτήν, η οποία καλύπτει ορισμένες δραστηριότητες 
φυσικού αερίου και πυρηνικής ενέργειας. Το Σώμα των 
επιτρόπων κατέληξε σε πολιτική συμφωνία επί του κει-
μένου, το οποίο θα εγκριθεί επίσημα μόλις καταστούν 
διαθέσιμες οι μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. 
Δείτε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ. 

•	 Στην ΕΕ εφαρμόζεται από τις 28 Ιανουαρίου 2022 ανα-
νεωμένη νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φάρμακα, με 
σκοπό την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. 
Η νομοθεσία αυτή, η οποία εγκρίθηκε πριν από τρία 
χρόνια, αποτελεί πλέον τον ακρογωνιαίο λίθο για την 
επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο ευρωπαϊκό 
σχέδιο δράσης «Μία υγεία» και στη στρατηγική «Από 
το αγρόκτημα στο πιάτο» για την καταπολέμηση της μι-
κροβιακής αντοχής. Η νομοθεσία εδραιώνει επίσης τον 
ηγετικό ρόλο της ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή για την κα-
ταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής. Δείτε το σχετικό 
Δελτίο Τύπου ΕΔΩ. 

•	 Ποιες είναι οι κύριες αλλαγές στις αναθεωρημένες κα-
τευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους 
τομείς του κλίματος, της προστασίας του περιβάλλοντος 
και της ενέργειας (CEEAG); Οι νέες κατευθυντήριες 
γραμμές που ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στις 27 Ιανουαρίου 2022, παρέχουν το πλαίσιο 
για την αποτελεσματική στήριξη των στόχων της Ευρω-
παϊκής Πράσινης Συμφωνίας από τις δημόσιες αρχές, με 
τις ελάχιστες δυνατές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. 
Ειδικότερα, τις νέες κατευθυντήριες γραμμές μπορείτε 
να δείτε ΕΔΩ. 

•	 ΥπΑΑΤ, Σπήλιος Λιβανός στο Συμβούλιο των Υπουργών 
Γεωργίας και Αλιείας και Επιτρόπων: Είναι ώρα η Ε.Ε. 
να δημιουργήσει πλαίσιο στήριξης των παραγωγών από 
τη ραγδαία αύξηση στην ενέργεια, τις ζωοτροφές και τα 
λιπάσματα. Δείτε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.   

•	 Η ευρωπαϊκή κοινωνία χρειάζεται σήμερα περισσότερο 
από ποτέ τη συμβολή των πανεπιστημίων και των άλ-
λων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η Ευρώπη 
αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, όπως η κλιματι-
κή αλλαγή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η γήραν-
ση του πληθυσμού, σε μια εποχή κατά την οποία πλήττε-
ται από τη μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση του τελευταίου 
αιώνα στον τομέα της υγείας και από τις οικονομικές 
επιπτώσεις της εν λόγω κρίσης. Τα πανεπιστήμια, και 
ολόκληρος ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
κατέχουν εξέχουσα θέση στο σημείο τομής της εκπαί-

δευσης, της έρευνας και της καινοτομίας, στη διαμόρ-
φωση βιώσιμων και ανθεκτικών οικονομιών, και σε μια 
Ευρωπαϊκή Ένωση πιο πράσινη, πιο συμπεριληπτική 
και πιο ψηφιακή. Οι δύο νέες πρωτοβουλίες που εγκρί-
θηκαν στις 18 Ιανουαρίου, μια ευρωπαϊκή στρατηγική 
για τα πανεπιστήμια και μια πρόταση της Επιτροπής για 
σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία γε-
φυρών για μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή συνεργασία 
στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα στηρίξουν 
τα πανεπιστήμια στην προσπάθεια αυτή. Δείτε το σχετι-
κό Δελτίο Τύπου ΕΔΩ. 

•	 Η Επιτροπή δημοσίευσε στις 14 Ιανουαρίου 2022, πρό-
ταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη μάθηση 
για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Στόχος της πρότα-
σης είναι να στηρίξει τα κράτη μέλη, τα σχολεία, τα ιδρύ-
ματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και όλους τους παρόχους εκπαίδευσης ώστε 
να εξοπλίσουν τους εκπαιδευόμενους με κατανόηση και 
δεξιότητες όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την κλιματική 
αλλαγή και το περιβάλλον. Ένα νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο 
ικανοτήτων για τη βιωσιμότητα, που δημοσιεύτηκε από 
το Κοινό Κέντρο Ερευνών και είναι επίσης διαθέσιμο 
σήμερα, χαρτογραφεί τις ικανότητες που απαιτούνται 
για την πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένης της 
κριτικής σκέψης, της ανάληψης πρωτοβουλιών, του σε-
βασμού της φύσης και της κατανόησης του αντικτύπου 
που έχουν στο περιβάλλον και το παγκόσμιο κλίμα οι 
καθημερινές δράσεις και αποφάσεις. Δείτε το σχετικό 
Δελτίο Τύπου ΕΔΩ. 

•	 ΥπΑΑΤ: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΑΑ του 
Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023- 2027 που υποβλή-
θηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δείτε το Δελτίο Τύπου 
ΕΔΩ. 

•	 Το Σώμα των επιτρόπων ενέκρινε στις 21 Δεκεμβρίου 
2021 τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές 
ενισχύσεις στους τομείς του κλίματος, της προστασί-
ας του περιβάλλοντος και της ενέργειας («CEEAG»). Οι 
CEEAG θα εγκριθούν επίσημα τον Ιανουάριο του 2022 
και θα τεθούν σε εφαρμογή από τη στιγμή εκείνη. Οι 
νέοι κανόνες ευθυγραμμίζονται με τους σημαντικούς 
στόχους και επιδιώξεις της ΕΕ που καθορίζονται στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και με άλλες πρόσφα-
τες κανονιστικές αλλαγές στους τομείς της ενέργειας και 
του περιβάλλοντος και λαμβάνουν υπόψη την αυξημέ-
νη σημασία της κλιματικής προστασίας. Οι νέοι κανόνες 
δημιουργούν ένα ευέλικτο, κατάλληλο για τον επιδιω-

Ευρώπη

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_711
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_663
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_22_566
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/12353-dt170122
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_365
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_327
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/12309-dt120122b


Τεύχος 56

8. Ιανουάριος 2022

κόμενο σκοπό πλαίσιο που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη 
να παράσχουν την αναγκαία στήριξη για την επίτευξη 
των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας με 
στοχευμένο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Δείτε το 
σχετικό Δελτίο Τύπου  ΕΔΩ.  

•	 ΥπΑΑΤ: Εγκρίθηκε από την ΕΕ ο στρατηγικός σχεδια-
σμός του ΥΠΑΑΤ για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022 
- Λιβανός: Στόχος μας η ανάπτυξη και η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα. Δείτε το 
σχετικό Δελτίο Τύπου ΕΔΩ. 

Ε λ λ ά δ α
•	 Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια 

ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑ-
ΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..

•	 Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυ-
πώσει εγγράφως ή / και ηλεκτρονικά και σε κάθε πε-
ρίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα, προς το Τμήμα Α της 
Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ (ταχ. 
διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, e.lagiou@
prv.ypeka.gr), τις απόψεις του επί του σχεδίου Πράξης 
Υπουργικού Συμβουλίου «Εθνική Χωρική Στρατηγική 
για το Θαλάσσιο Χώρο», μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 
(15) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσής του 
(δηλαδή μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2022). Δείτε ΕΔΩ. 

Ε υ ρ ώ π η
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τους ανα-
θεωρημένους κανόνες που πρότεινε για τις κρατικές ενι-
σχύσεις στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας και της 
αλιείας. Σκοπός της προτεινόμενης αναθεώρησης είναι η 
ευθυγράμμιση των ισχυόντων κανόνων με τις τρέχουσες 
στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, ιδίως την Κοινή Γε-
ωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική 
(ΚΑΠ), καθώς και με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 
Τα κράτη μέλη και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
συμμετάσχουν στη διαβούλευση έως τις 13 Μαρτίου 2022. 
Δείτε ΕΔΩ. 

•	 Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
66/ΑΣΕΠ/31-12-2021) η Προκήρυξη 3Κ/2021 για την 
πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1.468 θέσεων μό-
νιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ/ΥΕ) σε 
διάφορους δημόσιους φορείς. Μεταξύ των προκηρυσσό-
μενων θέσεων υπάρχουν και 203 θέσεις που αφορούν 
Γεωτεχνικούς. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, η προθε-
σμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετο-
χής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 
08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέ-
ρα και ώρα 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να δείτε ΕΔΩ. 

•	 Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 
5/ΑΣΕΠ/24-1-2022) η Προκήρυξη 1Κ/2022 για την 
πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δεκαπέντε (15) θέ-
σεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τε-

χνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Αρχή Γεωλο-
γικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε..) Μεταξύ 
των προκηρυσσόμενων θέσεων υπάρχουν 7 θέσεις που 
αφορούν Γεωλόγους και 1 που αφορά Δασολόγο. Σύμ-
φωνα με την Προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Φε-
βρουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 22 
Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Δείτε τη 
σχετική προκήρυξη ΕΔΩ. 

•	 Το Εργαστήριο Υγείας των Ζώων και Υγιεινής και Ποι-
ότητας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, που εδρεύει στην Άρτα, προτίθεται 
να απασχολήσει μεταδιδακτορικό ερευνητή στα πλαίσια 
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων. Οι ενδιαφερό-
μενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα 
μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2022. Δείτε τη σχετική ανα-
κοίνωση ΕΔΩ. 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ευρώπη

Διαβούλευση / Εργασία

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6982
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/12225-dt201221a
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24597&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24562&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24556&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24602&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24615&TabID=4
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25
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

2022
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΗΜΕΡΑ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2022»

Ελληνική Γεωλογική Εταιρία, ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, 
Πανεπιστήμιο Πατρών, ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ΣΕΓ

Πληροφορίες: ΕΔΩ 

21
ΜΑΡΤΙΟΥ

2022

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
Web: http://www.forestry.gr 

4-6
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2022

IOBC-WPRS MEETING ON CITRUS PESTS, DISEASES AND 
WEEDS

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο & 

άλλοι φορείς
Βουλευτικό – πρώτο Ελληνικό Κοινοβούλιο

Web: http://web.nitlab.inf.uth.gr/iobc_
citrus/

9-13
ΜΑΪΟΥ
2022

30ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΕΕΟ)

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία της Επιστήμης των Οπω-
ροκηπευτικών

Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.
Web: https://30eeeo.aua.gr/ 

23-27
ΜΑΪΟΥ
2022

19Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟ

Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος 
Web: www.entsoc.gr   
Email: info@entsoc.gr

23- 25
ΜΑΪΟΥ
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 

24- 26
ΜΑΪΟΥ
2022

4Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙ-

ΒΑΛΛΟΝ
ΑΘΗΝΑ

Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληρο-
φοριακών Συστημάτων του Γ.Π.Α. & Ελλη-
νική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών
Συνεδριακό Αμφιθέατρο Γ.Π.Α.

Web: http://giscongress.aua.gr/ , Email: 
giscongress@aua.gr 

2-3
ΙΟΥΝΙΟΥ

2022

15Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, Σχολή Γεωπο-
νίας, Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 

Α.Π.Θ., Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Συνεδριακό Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών 

Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ.
Web: https://eye.web.auth.gr/

hhaconference2022 

22-24
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2022

10Ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. & ΤΟΥ ΜΕ.Κ.Δ.Ε. 
«ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙ-

ΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
ΜΕΤΣΟΒΟ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο & Μετσόβιο 
Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π.
Εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο 

Μέτσοβο
Web: http://mirc.ntua.gr/ 

22-25
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2022

HAICTA 2022
10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, FOOD & 

ENVIRONMENT
ΑΘΗΝΑ

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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2022 

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΦΥΤΩΝ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑ-

ΠΤΥΞΗ»
ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής 
Βελτίωσης Φυτών

Domotel Xenia Volos
Web: http://18pbcongress.agr.uth.gr

3-6 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2022

18Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ «ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΒΙΟΛΟ-
ΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου
Web: www.psid.gr 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24613&TabID=4
http://www.forestry.gr
http://web.nitlab.inf.uth.gr/iobc_citrus/
http://web.nitlab.inf.uth.gr/iobc_citrus/
https://30eeeo.aua.gr/
http://www.entsoc.gr
mailto:info@entsoc.gr
http://www.gsg2022.gr
mailto:gsg2022@nbevents.gr
http://giscongress.aua.gr/
mailto:giscongress@aua.gr
https://eye.web.auth.gr/hhaconference2022
https://eye.web.auth.gr/hhaconference2022
http://mirc.ntua.gr/
https://2022.haicta.gr
http://18pbcongress.agr.uth.gr
http://www.psid.gr

