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Στο πλαίσιο έκτακτης συνεδρίασης που πραγματοποιήθη-
κε την Παρασκευή 25-2-2022, σχετικά με την υπ’ αριθ. 
11096/18-2-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για πιστοποίηση των Κέντρων Υποδοχή 
Δηλώσεων (ΚΥΔ), στα πλαίσια του ΟΣΔΕ, για τα έτη 2022-
2027, το Διοικητικό Συμβούλιο του Γεωτεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας αποφάσισε ομόφωνα ότι: 
•  Δηλώνει την αντίθεσή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τους όρους που θέ-

τει η εν λόγω Πρόσκληση, καθόσον η τυχόν εφαρμογή τους 
θα οδηγήσει στο κλείσιμο των μικρών και μεσαίων ΚΥΔ 

• Ζητά την άμεση απόσυρση της Πρόκλησης και την έκ-

δοση νέας, κατόπιν ουσιαστικής διαβούλευσης με όλους 
του εμπλεκόμενους φορείς 

•  Ζητά άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων επί του θέματος 

Σε περίπτωση που η συγκεκριμένη Πρόσκληση δεν απο-
συρθεί, το Επιμελητήριο θα προσφύγει σε ένδικα μέσα. 
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με σχετική επιστολή του στον Υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γ. Γεωργαντά ζητά την 
άμεση απόσυρση της νέας Πρόσκλησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
για την πιστοποίηση των Κ.Υ.Δ. Αναλυτικά την επιστολή 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 
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Απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου αναφορικά με την Νέα Προκήρυξη του  
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την Πιστοποίηση των  Κ.Υ.Δ. Επιστολή στον Υπ.Α.Α.Τ. 

για άμεση απόσυρση της Νέας Πρόσκλησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  

Παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τα προβλήματα στην 
εφαρμογή του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων 
Γεωργών»

Την παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με σχετική επιστολή στον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Γεωρ-
γαντά,  προκάλεσε η έκδοση της με αριθμό 257/3-2-2022 
Εγκυκλίου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α., με 
θέμα «Διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων στήριξης προς 
ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 
στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 4704/11-11-2021 3ης Πρόσκλη-
σης». Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τονίζει ότι εγείρονται θέματα ισόνομης 
μεταχείρισης καθώς πρόκειται για αλλαγή του τρόπου υπο-
λογισμού κατηγοροποίησης των κηπευτικών καλλιεργειών 
και εντέλει αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τυπικών 
τους αποδόσεων,  εντός της ίδιας προγραμματικής περιό-
δου. Επίσης επισημαίνει τον τεράστιο φόρτο εργασίας των 
μελών του που εργάζονται στις Διευθύνσεις Γεωργίας και 
προτείνει για την αποφόρτισή τους να εξεταστεί το ενδε-
χόμενο χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών, π.χ. της τηλεπι-
σκόπησης. Δείτε το σχετικό Δελτίο τύπου που εξέδωσε το 
Επιμελητήριο για το θέμα αυτό, ΕΔΩ.  

Παρέμβαση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο Α.Σ.Ε.Π. αναφορικά με τους 
Αποδεκτούς Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών για 
τις θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών της Προκήρυξης 13Κ/2021

Με αφορμή αναφορές μελών του σχετικά με την απου-
σία των μεταπτυχιακών τίτλων που κατέχουν από τους 
βαθμολογούμενους - αποδεκτούς μεταπτυχιακούς τίτλους 

σπουδών της Προκήρυξης 13Κ/2021, το Γεωτεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδας ζήτησε από το Α.Σ.Ε.Π. την άμεση τρο-
ποποίηση των σχετικών Πινάκων του Παραρτήματος Ζ 
της συγκεκριμένης Προκήρυξης, με την προσθήκη των εν 
λόγω τίτλων (για την επιστολή πατήστε ΕΔΩ).

Δεδομένου ότι, με σχετική Απόφασή του (ΦΕΚ 6/
ΑΣΕΠ/3-2-2022), το Α.Σ.Ε.Π. τροποποίησε μεν τους αντί-
στοιχους Πίνακες, χωρίς ωστόσο να συμπεριλάβει όλους 
τους αναφερόμενους στην επιστολή του Επιμελητηρίου 
μεταπτυχιακούς τίτλους, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επανήλθε επί του 
θέματος και απέστειλε νέο, επικαιροποιήμενο με βάση τις 
επισημάνσεις των μελών του, κατάλογο μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών, ζητώντας την εκ νέου σχετική τροποποί-
ηση – συμπλήρωση της Προκήρυξης 13Κ/2021 (για την 
επιστολή πατήστε ΕΔΩ).

Στις παρεμβάσεις του, τις οποίες κοινοποίησε στον 
Υπουργό Εσωτερικών αλλά και στα ιδρύματα που χορήγη-
σαν τους συγκεκριμένους τίτλους σπουδών, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 
μεταξύ άλλων, τόνισε ότι οι Πίνακες αποδεκτών μεταπτυ-
χιακών τίτλων σπουδών που αφορούν θέσεις γεωτεχνικών 
της συγκεκριμένης Προκήρυξης είναι πάρα πολύ πιθανό 
να έχουν και άλλες σημαντικές παραλείψεις και επεσήμανε 
πως θεωρεί αναγκαίο το Α.Σ.Ε.Π., σε συνεργασία με όλα τα 
εμπλεκόμενα ΑΕΙ της χώρας, να μεριμνήσει για την άμεση 
και πληρέστερη δυνατή συμπλήρωσή τους. Επιπρόσθετα, 
ζήτησε από το Α.Σ.Ε.Π. να εξετάζει με προσοχή όλα τα σχε-
τικά αιτήματα/ενστάσεις των γεωτεχνικών που διαθέτουν 
μεταπτυχιακούς τίτλους που δεν περιλαμβάνονται στους 
αντίστοιχους Πίνακες της Προκήρυξης 13Κ/2021.

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24698&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24659&TabID=1
https://www.geotee.gr/lnkfiles/20220125P0516F623ASEPProkhryxh13K2021.pdf
https://www.geotee.gr/lnkfiles/20220209P0853F623ASEPProkhryxh13K2021bOE.pdf
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Αναπτυξιακός Νόμος και ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ 
Θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη 

Βουλή των Ελλήνων στον Ν. 4887 άρθρο 120 η υπογραφή 
της έκθεσης ελέγχου επενδυτικού σχεδίου για το καθεστώς 
«Αγροδιατροφή - πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση 
γεωργικών προϊόντων αλιεία και υδατοκαλλιέργεια», από 
γεωτεχνικό, μέλος του Επιμελητηρίου, εγγεγραμμένο στο 
Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (άρθρο 120 
του Ν. 4887: «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανά-
πτυξη», (ΦΕΚ 16Α/ 4-2-2022). Να σημειωθεί ότι σχετική 
παρέμβαση είχε καταθέσει με επιστολή του το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης πριν 
την ψήφιση του σχετικού Νόμου την οποία δημοσιεύσαμε 
στο προηγούμενο τεύχος του NEWSLETTER-56. Σχετικό 
Δελτίο τύπου μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.   

Κλιματική Αλλαγή και Πολιτικές Αντιμετώπισης
Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστειλε στον Πρόεδρο της 

Οικονομικής & Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος πα-
ρατηρήσεις και προτάσεις για την Κλιματική αλλαγή και 
τις πολιτικές αντιμετώπισής της. Στην επιστολή του επε-
σήμανε ότι η κλιματική αλλαγή αναμένεται να έχει άμε-
σες και έμμεσες επιπτώσεις στην υγεία ανθρώπων, ζώων 
και φυτών. Ασθένειες προκαλούμενες από κλιματικά αίτια, 
μαζί με ζωονόσους, θα απειλήσουν τις συνθήκες διαβίωσης 
ανθρώπων και ζωικού κεφαλαίου. Εξαιτίας αυτού τόνισε 
ότι χρειαζόμαστε καλύτερη ζωοτεχνία, προώθηση της δια-
χείρισης ανθεκτικών στο κλίμα οικοσυστημάτων και προ-
ϊόντα καταπολέμησης των ασθενειών από τη φύση. Για 
αυτό, σημαντικό ρόλο επεσήμανε ότι θα πρέπει να έχουν 
οι ειδικοί επιστήμονες όπως οι γεωτεχνικοί. Θα πρέπει να 
υποστηρίζονται με χρηματοδοτικά, ενημερωτικά και εκ-
παιδευτικά εργαλεία ώστε να κατανοούν τα φαινόμενα, να 
γνωρίζουν τις εξελίξεις, να εφαρμόζουν τις ευρωπαϊκές πο-
λιτικές, όπως περιγράφονται στη στρατηγική της Ε.Ε. «Από 
το χωράφι στο πιάτο» και να καθοδηγούν γρήγορα και απο-
τελεσματικά τον αγροτικό κόσμο στην υιοθέτηση ενός πιο 
βιώσιμου και φιλοπεριβαλλοντικού τρόπου παραγωγής γε-
ωργικών προϊόντων και τροφίμων. Μπορείτε να δείτε την 
σχετική επιστολή  ΕΔΩ. 

Παρατηρήσεις και Προτάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί της 
Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χώρο 

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας, παρατηρήσεις και προτάσεις, στο πλαίσιο της 
Δημόσιας Διαβούλευσης της Εθνικής Χωρικής Στρατηγι-
κής για το Θαλάσσιο Χώρο. Το Επιμελητήριο  πέραν των 
κατά άρθρο παρατηρήσεών του, επεσήμανε σημεία που 
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Συγκεκριμένα τόνισε την 
απαγόρευση αλιείας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για χί-
λια (1000) μέτρα ακτινοειδώς από κάθε εσοδευτικό στόμιο 
ώστε να  προστατεύεται μεγάλος αριθμός νεαρών - υπο-
μεγεθών ατόμων. Να επιτρέπεται η δημιουργία τεχνικής 

προστασίας των στομίων των ιχθυοκαλλιεργειών στις θα-
λάσσιες περιοχές και εντός της προστατευτικής ζώνης των 
δημόσιων και ιδιωτικών ιχθυοτροφείων. Επίσης τόνισε ότι 
πρέπει να εξαιρεθούν τόσο οι επαγγελματίες αλιείς, όσο και 
οι ερασιτέχνες αλιείς που αλιεύουν στο Θρακικό Πέλαγος 
και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Καστελόριζο 
έως και Σαμοθράκη) από τους όποιους περιορισμούς και 
τις όποιες απαγορεύσεις που τυχόν θα εφαρμοστούν. Τέλος 
επεσήμανε τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου για 
την χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των μο-
νάδων υδατοκαλλιέργειας. Στο σύνολό του το έγγραφο του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.  

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θεωρεί επιβεβλημένη τη συνέχιση 
λειτουργίας του Ινστιτούτου Μελέτης και 
Παρακολούθησης Ηφαιστείου Σαντορίνης

Την ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιμότητας και της 
ομαλής - πλήρους λειτουργίας του Μη Κερδοσκοπικού Σω-
ματείου με το όνομα Ινστιτούτο Μελέτης και Παρακολού-
θησης Ηφαιστείου Σαντορίνης (Ι.Μ.Π.Η.Σ.), με τη συνέχιση 
της χρηματοδότησής του, επισημαίνει το Γεωτεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδας σε σχετικό Δελτίο τύπου που μπορείτε 
να δείτε ΕΔΩ. Το Επιμελητήριο θεωρεί ότι το Ινστιτούτο 
με τη δράση του, θωρακίζει τη Σαντορίνη με ένα αξιόπιστο 
σύστημα για την έγκαιρη πρόβλεψη επαναδραστηριοποί-
ησης του ηφαιστείου και η μη ανανέωση της χρηματοδό-
τησης λειτουργίας του αποτελεί σοβαρό επιστημονικό και 
επιχειρησιακό ατόπημα που οδηγεί νομοτελειακά στη δια-
κοπή της λειτουργίας του παρατηρητηρίου και των δικτύ-
ων παρακολούθησης, υποθηκεύοντας την ασφάλεια των 
κατοίκων του νησιού και των επισκεπτών του και αφήνει 
ακάλυπτη στους κινδύνους επαναδραστηριοποίησης του 
ηφαιστείου, την τουριστική, οικονομική και κοινωνική 
δραστηριότητα της Σαντορίνης.  

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχε δια του Προέδρου του 
στη διαδικασία αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής 

Ανώτατης Εκπαίδευσης
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εξέδωσε Δελτίο 

τύπου για τη συμμετοχή του, δια του Προέδρου του κ. Σπ. 
Μάμαλη στη διαδικασία αξιολόγησης της Εθνικής Αρχής 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, το οποίο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ . 
Στην συνάντηση αυτή ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εξήρε τη 
συνεργασία της Αρχής με τους επαγγελματικούς και επι-
στημονικούς φορείς και αφού επεσήμανε την ουσιαστική 
συμμετοχή των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου στις Επι-
τροπές Αξιολόγησης τόνισε τη σημασία τους για τη συσχέ-
τιση και αντιστοίχιση μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών 
και των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Παράλληλα τόνισε 
την ουσιαστική συνεισφορά της ΕΘΑΑΕ στη βελτίωση της 
ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.  

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24582&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24639&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24687&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24688&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24641&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24640&TabID=1
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Παραρτήματα  / Νομοθεσία

Παρέμβαση  για τη συνέχιση καταβολής του 
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας 

στους Δασικούς υπαλλήλους 

 Με επιστολή του προς τον Αν. Υπουργό Οικονομικών, κ. Θ. 
Σκυλακάκη και τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, 
κ. Κ. Σκρέκα, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζητά να 
διασφαλιστεί ότι οι Δασολόγοι που υπηρετούν στη Δασική 
Υπηρεσία θα συνεχίσουν να συμπεριλαμβάνονται στους δι-

καιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής ερ-
γασίας και επιπλέον ότι θα συνεχιστεί η ισόποση καταβολή 
του εν λόγω επιδόματος στους δικαιούχους. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
στο έγγραφό του θέτει υπόψη των Υπουργών το ιστορικό 
της θέσπισης του εν λόγω επιδόματος, καθώς και το υφι-
στάμενο νομολογικό κεκτημένο που το αφορά. Το πλήρες 
κείμενο της επιστολής μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.  Για το θέμα 
το Επιμελητήριο εξέδωσε Δελτίο τύπου που μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης επί της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον Θαλάσσιο Χώρο (ΕΧΣΘΧ), το πα-
ράρτημα Θράκης παραθέτει τις απόψεις του, τις οποίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Περιφερειακό Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τε-
χνολογίας του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ., συνδιοργανώνουν, την Παρασκευή 4-3-2022, διαδικτυ-
ακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: «Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων, συστήματα καταγραφής και προσομοίωσης 
για την εφαρμοσμένη άρδευση ακριβείας». Πληροφορίες για το σεμινάριο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Κ.Υ.Α. 34887/07-02-2022: Παρακολούθηση και επίβλε-

ψη μελετών κάτω των ορίων από ιδιώτες Eλεγκτές Μη-
χανικούς, ΦΕΚ 557/Β/10.02.2022. 

• Κ.Υ.Α. 34817/07-02-2022: Παρακολούθηση και επίβλε-
ψη δημοσίων έργων κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελε-
γκτές Μηχανικούς, ΦΕΚ 556/Β/10.02.2022. 

• Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/13046/455/10-02-2022: Χορήγηση 
επιδότησης, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, της 
τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατα-
ναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας με παροχές αγροτικής 
χρήσης, ΦΕΚ 560/Β/10.02.2022. 

• Υ.Α. 119/20-01-2022: 1η 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 Ελλά-
δας 2014 - 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 
2022» (Β’ 4456), ΦΕΚ 542/Β/09.02.2022. 

• Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/20-01-2022:Τεχνικές 
προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων 
(ΕΠΣ), ΦΕΚ 510/Β/09-02-2022. 

• Ν. 4887/04-02-2022: Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα 
Ισχυρή Ανάπτυξη, ΦΕΚ 16/Α/04.02.2022. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/257 της Επιτροπής 

της 21ης Φεβρουαρίου 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 42/23-02-2022(9-91). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/250 της Επιτροπής 
της 21ης Φεβρουαρίου 2022 για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/403 όσον αφορά 
την προσθήκη νέου υποδείγματος πιστοποιητικού υγεί-
ας των ζώων / επίσημου πιστοποιητικού για την είσοδο 
στη Βόρεια Ιρλανδία προβατοειδών και αιγοειδών από 
τη Μεγάλη Βρετανία και για την τροποποίηση του εκτε-
λεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τον 
κατάλογο τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η 
είσοδος προβατοειδών και αιγοειδών στην Ένωση, EEL 
41/22-02-2022(19-30).  

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/209 της Επιτρο-
πής της 16ης Φεβρουαρίου 2022 για τον καθορισμό του 
μορφότυπου των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται 
και να υποβάλλονται για τον προσδιορισμό του όγκου 
των πωλήσεων και της χρήσης αντιμικροβιακών φαρ-
μάκων στα ζώα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/6 

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24625&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24638&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24630&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24684&TabID=3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8qq0Cf1NS3GJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSej7114tnyKOsTwKyqCQryOMb6Y8uZhL5-JGKDXA9j6
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8ov3vxVbDZ1N5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuV3BbAGDAtcVX3Vq478GzvPQ6XSHgcIPwo5_ucJStO3W
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8QWe0Zo-I4jx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIue8l6cuJxn3Eu2BwRkSNCggHBwHuUy4I1kXJk-LMdMD8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8PohQed08yL15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuR61BRSt8rfUUDQ-panIoYMVkEd3YOTXpmQdoEB87V8Q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL85JSCg59V5gx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIualayHi1Gpd9GCFGF02WOf7YZYqxXXn3TnVbPYDQkuQl
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL89jIOERdkaTXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijA1jh2TAuDDVA4SeDCzkG0JkBwyqvt07-yX0vsA5pG1f
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.042.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2022:042:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.041.01.0019.01.ELL&toc=OJ:L:2022:041:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.041.01.0019.01.ELL&toc=OJ:L:2022:041:TOC
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EEL 
35/17-02-2022(7-16).  

• Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/204 της 
Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2021για την τροποποί-
ηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/242 
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τη λει-
τουργία των γνωμοδοτικών συμβουλίων στο πλαίσιο της 
κοινής αλιευτικής πολιτικής, EEL 34/16-02-2022(1-5). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/205 της Επιτρο-
πής της 14ης Φεβρουαρίου 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 34/16-02-2022(6-45). 

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/198 της Επιτρο-
πής της 9ης Φεβρουαρίου 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 31/14-02-2022(56). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/176 της Επιτροπής 

της 9ης Φεβρουαρίου 2022 για τη διόρθωση ορισμένων 
γλωσσικών εκδόσεων του παραρτήματος του εκτελεστι-
κού κανονισμού (ΕΕ) 2021/632 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τους καταλόγους ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης, 
ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, ζωικών υποπροϊόντων 
και παράγωγων προϊόντων, σύνθετων προϊόντων, κα-
θώς και σανού και άχυρου που υποβάλλονται σε επίση-
μους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, EEL 
29/10-02-2022(4-5). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/159 της Επι-
τροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2022 για την έγκρι-
ση της δραστικής ουσίας χαμηλού κινδύνου Bacillus 
amyloliquefaciens στέλεχος IT-45, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για 
την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, EEL 26/07-02-2022(7-
10). 

• ΥπΑΑΤ: Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΑΑ συνο-
πτικού - εκλαϊκευμένου κειμένου του Στρατηγικού Σχε-
δίου της ΚΑΠ 2023-2027 που υποβλήθηκε στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή. Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.  

• Στις 17 Φεβρουαρίου η Επιτροπή ανακοίνωσε επένδυση 
πάνω από 110 εκατ. ευρώ σε ολοκληρωμένα έργα του 
προγράμματος LIFE για την προστασία του περιβάλλο-
ντος και του κλίματος, τα οποία επιλέχθηκαν έπειτα από 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων που καλύπτει το έτος 
2020. Η χρηματοδότηση θα στηρίξει νέα μεγάλης κλίμα-
κας περιβαλλοντικά και κλιματικά έργα σε 11 χώρες της 
ΕΕ — Κύπρο, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, 
Λετονία, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Σλοβε-
νία. Τα έργα συμβάλλουν στην πράσινη ανάκαμψη από 
την πανδημία COVID-19 και στηρίζουν τους στόχους 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για επίτευξη κλι-
ματικής ουδετερότητας και μηδενικής ρύπανσης στην 
ΕΕ έως το 2050. Αποτελούν παραδείγματα δράσεων για 
την επίτευξη των κύριων στόχων της Ευρωπαϊκής Πρά-
σινης Συμφωνίας στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ 
για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 και του σχε-
δίου δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία. Δείτε το 
Δελτίο Τύπου ΕΔΩ. 

• ΥπΑΑΤ: Η Ε.Ε. ενέκρινε ενίσχυση 33,8 εκατ. Ευρώ λόγω 
covid-19 σε επίσπορη και βιομηχανική πατάτα, λεβάντα, 

επιτραπέζιες ελιές, μανιτάρια, ξερά σύκα και καπνό. Δεί-
τε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ. 

• Η Επιτροπή παρουσίασε στις 11 Φεβρουαρίου 2022, 
φιλόδοξες πρωτοβουλίες για την προώθηση καθαρότε-
ρων, υγιέστερων και ασφαλέστερων ωκεανών, στο πλαί-
σιο της συνεισφοράς της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής «One 
Ocean» που φιλοξένησε η Γαλλία στη Βρέστη και ως επί-
δειξη του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στην ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι ωκεανοί.. 
Κατά την ομιλία της στη σύνοδο κορυφής, η πρόεδρος κ. 
φον ντερ Λάιεν ανήγγειλε τρεις βασικές πρωτοβουλίες 
συνεργασίας για την προστασία και την αναζωογόνηση 
των ωκεανών: έναν νέο διεθνή συνασπισμό για την προ-
στασία της βιοποικιλότητας στην ανοικτή θάλασσα, η 
οποία αποτελεί το 95 % των ωκεανών· ένα μεγάλο έργο 
υπολογιστικής που επιτρέπει στους ερευνητές να προ-
σομοιώνουν ψηφιακά τους ωκεανούς του πλανήτη· και 
την ερευνητική αποστολή της ΕΕ για την αποκατάσταση 
του ωκεανού και των υδάτων μας έως το 2030. Τα ανω-
τέρω έρχονται να προστεθούν στη συνολική συνεισφορά 
της ΕΕ που παρουσιάστηκε στη σύνοδο κορυφής από τις 
επιτρόπους κκ. Γκαμπριέλ και Βαλεάν και από τον επί-
τροπο κ. Σινκέβιτσιους, και αφορά και τα τέσσερα σκέλη 
της συνόδου κορυφής. Δείτε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.   

• ΥπΑΑΤ: Άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γε-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.035.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2022:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.035.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2022:035:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.034.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.034.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2022:034:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.031.01.0056.01.ELL&toc=OJ:L:2022:031:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.029.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2022:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.029.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2022:029:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.026.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2022:026:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.026.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2022:026:TOC
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/12499-dt180222d
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_864
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/12474-dt100222
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_843
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ωργίας στο Στρασβούργο. Γεωργία χαμηλού άνθρακα: 
Χρειαζόμαστε ένα ελκυστικό και βιώσιμο σύστημα για 
τους αγρότες μας που θα είναι εύκολο στην εφαρμογή 
και επικερδές. Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου ΕΔΩ. 

• ΥπΑΑΤ: Ο Υφυπουργός Γιώργος Στύλιος κεντρικός ειση-
γητής στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
Καινοτομία στη Γεωργία. Δείτε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ. 

• Η Επιτροπή λαμβάνει νομικά μέτρα κατά 15 κρατών 
μελών προκειμένου να ενισχύσει την πρόληψη και τη 
διαχείριση χωροκατακτητικών ξένων ειδών. Το Βέλγιο, 
η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Τσεχία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η 

Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η 
Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβενία και η Σλοβακία δεν 
έχουν θεσπίσει, εφαρμόσει και κοινοποιήσει στην Επι-
τροπή έως τον Ιούλιο του 2019 τα σχέδια δράσης τους 
βάσει του κανονισμού 1143/2014 για την αντιμετώπιση 
των πιο χωροκατακτητικών ξένων ειδών ενωσιακού εν-
διαφέροντος. Τα είδη αυτά προκαλούν τόσο σημαντικές 
ζημίες στο περιβάλλον και την υγεία που δικαιολογούν 
τη θέσπιση μέτρων που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την 
ΕΕ. Δείτε τι σχετικό Δελτίο Τύπου ΕΔΩ. 

Ε λ λ ά δ α
Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..

Ε υ ρ ώ π η
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τους αναθε-
ωρημένους κανόνες που πρότεινε για τις κρατικές ενισχύσεις 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 Γεωργική 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 δια-
βούλευση έως τις 13 Μαρτίου 2022. Δείτε ΕΔΩ. 

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΦΟΡΕΙΣ

Ο Ο.Α.Ε.Δ. ανακοίνωσε πως ξεκίνησε την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων 
για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε 
Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και 
άλλων φορέων», διάρκειας οκτώ μηνών. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022. Ση-
μειώνεται ότι μεταξύ των προκηρυσσόμενων θέσεων περιλαμβάνονται 356 θέσεις που αφορούν Γεωτεχνικούς. Δείτε τη 
σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.  

Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων για την Κατολίσθηση στον Νέο Βουτζά  
Η πρόσφατη εκδήλωση και δυναμική εξέλιξη του γεωλογικού φαινομένου της κατολίσθησης – καθίζησης στην περιοχή 
του Νέου Βουτζά Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση και ανησυχία δεδομένου ότι εκ-
δηλώθηκε σε κατοικημένη περιοχή δομημένου ιστού και προκάλεσε την ολική ή/και μερική καταστροφή κατοικιών με 
μεγάλο ανθρωπιστικό - κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων εξέδωσε το σχετικό Δελτίο 
Τύπου το οποίο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΝΩΤΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ
Κλιματική Μεταβολή και Πρωτογενής Τομέας

Η Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση εξέδωσε Δελτίο τύπου με ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την διαδικτυακή- εκδήλωση 
συζήτηση που διοργάνωσε στις 21 Φεβρουαρίου τ.έ., αναδεικνύοντας απόψεις που συμβάλουν και εμπλουτίζουν τον 
διάλογο για ένα τόσο σοβαρό θέμα, αυτό της Κλιματικής Αλλαγής. Αναλυτικά το Δελτίο τύπου μπορείτε να δείτε   ΕΔΩ. 

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/12468-dt080222
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/12463-dt040222c
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_748
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24562&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24682&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24632&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24700&TabID=4
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21
ΜΑΡΤΙΟΥ

2022

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
Web: https://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 ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΕΕΟ)

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία της Επιστήμης των Οπωροκηπευτι-
κών

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

24- 26
ΜΑΪΟΥ
2022

4Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥ-
ΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΘΗΝΑ

Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συ-
στημάτων του Γ.Π.Α. & Ελληνική 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 ΥΔΡΟ-
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, Σχολή Γεωπονίας, Δασο-
λογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., Πολυτεχνική 

Σχολή Α.Π.Θ.
Συνεδριακό Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελε-

σμάτων 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 ΑΝΑΓΕΝΝΗ-
ΣΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

ΜΕΤΣΟΒΟ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο & Μετσόβιο Κέντρο Διε-
πιστημονικής 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. «ΒΕΛ-
ΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης 
Φυτών

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

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

3-6 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2022

18Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ «ΥΔΡΟΒΙ-
ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΒΙΩ-

ΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου
Web: www.psid.gr 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

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

https://www.forestry.gr/
http://web.nitlab.inf.uth.gr/iobc_citrus/
https://30eeeo.aua.gr/
http://www.entsoc.gr
mailto:info@entsoc.gr
http://giscongress.aua.gr/
mailto:giscongress@aua.gr
https://eye.web.auth.gr/hhaconference2022
http://mirc.ntua.gr/
https://2022.haicta.gr
http://18pbcongress.agr.uth.gr
http://www.gsg2022.gr
mailto:gsg2022@nbevents.gr
mailto:gsg2022@nbevents.gr
http://www.psid.gr
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24344&TabID=1

