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Ελλείμματα και Προχειρότητες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των Κέντρων 
Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ)

Μετά την τελευταία συνάντηση αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων, όπου παρατέθηκαν όλα τα προβλήματα που προέκυψαν από την πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πιστοποί-
ηση των ΚΥΔ, τις τελευταίες μέρες το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δικαιώνεται και πάλι καθώς αυτά τα οποία είχαμε επισημάνει ως κίνδυνο 
για την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών κατά την πραγματοποίηση των δηλώσεων έρχονται στην επιφάνεια.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 8/4, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ τράπεζα θεμάτων για τις επικείμενες 
εξετάσεις πιστοποίησης των ΚΥΔ στην οποία, μια απλή εξέταση της ύλης των εξετάσεων, φανερώνει προχειρότητα σύ-
νταξης. Είναι απορίας άξιο πως, μετά από εμπειρία τόσων ετών από την Υπηρεσία στη διαχείριση του ΟΣΔΕ αλλά και ενός 
μήνα μετά την υποβολή των αιτήσεων, το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό, καθώς το υλικό που έλαβαν οι ενδιαφερόμε-
νοι ήταν απλώς μια συνένωση αρχείων από παλαιότερες χρονιές, με επανάληψη των ερωτήσεων και διαφοροποίηση των 
απαντήσεων. Σε καμιά περίπτωση το συγκεκριμένο περιεχόμενο δεν υπηρετεί το διακηρυγμένο στόχο της αναβάθμισης 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν ανταποκρίνεται στα ζητούμενα της Νέας ΚΑΠ. 

Επίσης διαπιστώθηκε μια προχειρότητα στην υλοποίηση των σεμιναρίων καθώς και δεν ήταν ενημερωμένοι οι εκ-
παιδευτές για την πλατφόρμα των ψηφιοποιήσεων καθώς και των θεμάτων εκπαίδευσης και εξέτασης. Η εκπαίδευση 
περιορίστηκε σε γενικόλογες παρουσιάσεις, χωρίς περαιτέρω ενημέρωση και κυρίως υποτιμώντας την υπόσταση των 
συναδέλφων ως συνεργάτες του οργανισμού. 

Το χειρότερο δε όλων είναι η ενημέρωση ότι σε 24 ώρες από τα σεμινάρια (δηλαδή σήμερα στις 14:00) θα κληθούν 
οι υπεύθυνοι των ΚΥΔ να δώσουν εξετάσεις. Δυστυχώς και σε αυτό τον τομέα διαφαίνεται έλλειψη προγραμματισμού 
και οργάνωσης. Κυρίως όμως υπάρχει έλλειμμα συνεργασίας. Τα προβλήματα διαιωνίζονται αντί να επιλύνονται και η 
αντιμετώπιση αυτή δεν βοηθά στην ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. Σε αυτή την κατεύθυνση ζητούμε την 
έκδοση οδηγού εφαρμογής για την ομαλή και αποτελεσματική ολοκλήρωση της τρέχουσας πρόσκλησης. 

Περαιτέρω δε, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στα πλαίσια του ρόλου του, είναι έτοιμο να βοηθήσει το Υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην 
κατάρτιση σεμιναρίων ουσιαστικής εκπαίδευσης των συναδέλφων και των χειριστών του συστήματος. Πιστεύοντας πως 
η σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί επένδυση για το μέλλον, ζητούμε από τον Υπουργό τη σύσταση επιτροπής 
επίλυσης όλων των προβλημάτων που άπτονται του θέματος αυτού και τη συνεργασία για το σχεδιασμό των μελλοντικών 
κινήσεων προς αυτή την κατεύθυνση. 

Αίτημα Παράτασης της Προθεσμίας Υποβολής 
Αιτήσεων για το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία»
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με επιστολή του 
προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. 
Γεώργιο Γεωργαντά, ζήτησε την παράταση της προθεσμίας 
υποβολής φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 
11 «Βιολογική Γεωργία» του Π.Α.Α. 2014- 2020. Δείτε το 
σχετικό αίτημα ΕΔΩ.   

Γεωχωρικά Δεδομένα Διορθώσεων Δασικών Χαρτών
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παρέλαβε από το Τμήμα Δασικών Χαρτών, 
Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δι-
καιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δασικών Έργων & 
Υποδομών του Υ.Π.ΕΝ. τα γεωχωρικά δεδομένα των διορ-
θώσεων των δασικών χαρτών που έγιναν από τις Διευθύν-
σεις Δασών της χώρας. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ.

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24820&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24871&TabID=1
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Νομοθεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
Το Παράρτημα Θράκης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε στα πλαίσια διοργά-
νωσης εσπερίδων για καλλιέργειες του διατροφικού το-
μέα, πραγματοποιεί εσπερίδα με τίτλο: «Η καλλιέργεια και 
οι προοπτικές για το επιτραπέζιο σταφύλι», την Τετάρτη 4 
Μαϊου 2022, στο Αμφιθέατρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Κόσμιο 
Ροδόπης, στις 18:00. Δείτε την σχετική ενημέρωση για την 
εκδήλωση, από την αφίσα που κυκλοφόρησε ΕΔΩ.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙ-
ΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Συνάντηση με τον Πρόεδρο του  Παραρτήματος κ. Θανά-
ση Πετρόπουλο και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής κ.κ. 
Νίκο Νιφόρα και Γιώργο Αγγελόπουλο είχε ο πρώην Πε-
ριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας 
και το μέλος της παράταξης «Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ. 
Δημήτρης Δριβίλας στα γραφεία του Επιμελητηρίου, στην 
Πάτρα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα του πρωτο-
γενή τομέα καθώς και ζητήματα που απασχολούν τους 
αγρότες της περιοχής. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις νέες 
προκλήσεις που αφορούν στην εκτίναξη των τιμών στο πε-
τρέλαιο, στο ρεύμα, στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές και στα 
αγροεφόδια. Δείτε το Δελτίο τύπου του παραρτήματος ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τη Δευ-
τέρα 28/3/2022 υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σκοπός του μνημονίου είναι η 
διαχείριση από κοινού της επιστημονικής γνώσης που 
προέρχεται από τα επιμελητηριακά όργανα και τα ακαδη-
μαϊκά ιδρύματα, ώστε αυτή να διοχετεύεται στην αντιμε-
τώπιση θεμάτων και προβλημάτων κοινού ενδιαφέροντος, 
που αφορούν στην επίλυση προβλημάτων της κοινωνίας, 
της ακαδημαϊκής και γεωτεχνικής κοινότητας. Δείτε το 
σχετικό Δελτίο τύπου που εξέδωσε το παράρτημα ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με υπόμνημα που απέστειλε στον Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, το Παράρτημα Κεντρικής Μακε-
δονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει τις σύγχρονες κρίσεις και 
χρόνιες παθογένειες της Ελληνικής πρωτογενούς παραγω-
γής, καταθέτοντας παράλληλα και επίκαιρες ριζοσπαστικές 
προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Δείτε το Υπόμνημα 
στο σύνολό του ΕΔΩ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

•	 Υ.Α. 726/107637/20-04-2022: Καθορισμός συμπλη-
ρωματικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 (L 84), του κατ’ εξουσιο-
δότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής της 
28ης Ιουνίου 2019 (L 314) και του εκτελεστικού Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2021/963 της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 
2021 (L 213), όσον αφορά τη δημιουργία συστήματος 
για την ταυτοποίηση και την ιχνηλάτηση των δεσποζό-
μενων ιπποειδών, ΦΕΚ 2028/Β/21.04.2022. 

•	 Υ.Α. 1160/18-04-2022: 5η τροποποίηση της υπ’ αρ. 
4197/20-4-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 ’’Εφαρμογή 
της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδο-
πτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπερι-
βαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 - 2020» 

(Β΄ 1522), ΦΕΚ 2005/Β/20.04.2022. 
•	 Υ.Α. 1630/2022/19-04-2022: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

1629/64708/14-06-2017 υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμ-
φωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 
του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 
639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής» 
(Β΄ 2127), ΦΕΚ 1964/Β/19.04.2022. 

•	 Υ.Α. 1631/2022/19-04-2022: Καθορισμός ύψους ενί-
σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα του πρόβειου 
και αίγειου κρέατος για το έτος ενίσχυσης 2021, ΦΕΚ 
1964/Β/19.04.2022. 

•	 Υ.Α. 381/107017/19-04-2022: Καθορισμός ύψους ενί-
σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του 
Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα της σηροτροφί-

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24887&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24863&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24834&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24824&TabID=3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8ttouwEb4QoTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZOtfFpuZ5VKoxgdP6_Hipfdbp0n4o9m0MUE-8hA9yhQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL87ZvTgFsPnU0liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV5yu8P9uVwFjnjbNZfYVZZ_doXwhjN2GOBd8EXA78IT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8H69BYATHe5V_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQl_KrX5HCKaYTN2kT9GSXI1MG__DZSjmovdZONhvMS5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8H69BYATHe5V_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQl_KrX5HCKaYTN2kT9GSXI1MG__DZSjmovdZONhvMS5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8H69BYATHe5V_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQl_KrX5HCKaYTN2kT9GSXI1MG__DZSjmovdZONhvMS5
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ας για το έτος ενίσχυσης 2021, ΦΕΚ 1964/Β/19.04.2022. 
•	 Υ.Α. 95/106650/19-04-2022: Καθορισμός του ύψους 

της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 4 
της υπ’ αρ. 1639/65123/15-06-2017 υπουργικής από-
φασης (Β΄ 2212) περί λεπτομερειών εφαρμογής της χο-
ρήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του 
βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφε-
ξής, ΦΕΚ 1961/Β/19.04.2022. 

•	 Υ.Α. 374/106063/19-04-2022: Καθορισμός ύψους ενί-
σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του 
Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου, στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγού-
νται προς χυμοποίηση για το έτος ενίσχυσης 2021, ΦΕΚ 
1960/Β/19.04.2022. 

•	 Υ.Α. 375/106070/19-04-2022: Καθορισμός ύψους 
ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 
52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα 
των σπόρων σποράς για το έτος ενίσχυσης 2021, ΦΕΚ 
1960/Β/19.04.2022. 

•	 Υ.Α. 373/106046/19-04-2022: Καθορισμός ύψους ενί-
σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του 
Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συμβουλίου, στον τομέα βιομηχανικής τομάτας για το 
έτος ενίσχυσης 2021, ΦΕΚ 1960/Β/19.04.2022. 

•	 Υ.Α. 372/106039/19-04-2022:  Καθορισμός ύψους 
ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 
του Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Συμβουλίου, στον το-
μέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται 
προς χυμοποίηση για το έτος ενίσχυσης 2021, ΦΕΚ 
1959/Β/19.04.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38181/2695/15-04-2022: Τρο-
ποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ 
οικ.107017/28.8.2006 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμέ-
νων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ “σχετικά με την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμέ-
νων σχεδίων και προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 
2001» (Β’ 1225), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 
40238/28.9.2017 (Β’ 3759) κοινή υπουργική απόφαση, 
ΦΕΚ 1923/Β/18.04.2022. 

•	 Υ.Α. 1131/13-04-2022: 4η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
13886/11-05-2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμο-
γής των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 “Ίδρυση και λειτουργία 
Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 

Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότη-
τα της γεωργίας” και 16.1 - 16.5 “Συνεργασία για περι-
βαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις 
για την κλιματική αλλαγή” του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020»(Β’ 1735), ΦΕΚ 
1915/Β/18.04.2022. 

•	 Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30858/1148/30-03-2022: Τροποποί-
ηση των Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περι-
οχών του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλι-
ματικής Αλλαγής ’’(Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.)’’ του άρθρου 34 του ν. 
4685/2020 (Α’ 92), ΦΕΚ 1877/Β/15.04.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 600/102813/14-04-2022: Χορήγηση ενίσχυ-
σης στους Κτηνοτρόφους σε όλη την Επικράτεια σύμ-
φωνα με το άρθρο 61 του ν. 4919/2022 (Α΄71), ΦΕΚ 
1852/Β/14.04.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 1573/14-04-2022:Ηλεκτρονική υποβολή Ενιαί-
ας Αίτησης Ενίσχυσης στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), ΦΕΚ 
1844/Β/14.04.2022. 

•	 Υ.Α. 36147/06-04-2022: Έγκριση Τομεακού Προγράμ-
ματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
(ΕΠΑ) της προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025, ΦΕΚ 
1806/Β/13.04.2022. 

•	 Υ.Α. 1084/11-04-2022: 9η τροποποίηση της υπ’ αρ. 
13158/2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμο-
γής των Δράσεων 4.1.1 ”Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευ-
σης“ και 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλ-
λουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του 
περιβάλλοντος” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020» (Β’ 4302), ΦΕΚ 
1789/Β/13.04.2022. 

•	 Υ.Α. Γ3Β/383/95967/08-04-2022: Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/ 2365/27-05-2009 απόφασης 
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων» (Β΄ 1146), ΦΕΚ 
1716/Β/08.04.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 60/06-04-2022: Σύσταση οργάνωση και διοίκηση 
του Ν.Π.Ι.Δ. «Εταιρία Προδιαγραφών και Τιμολόγησης 
Τεχνικών Έργων & Μελετών» - Ανάπτυξη, λειτουργία και 
διαχείριση του Ενιαίου Συστήματος Τεχνικών Προδια-
γραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών 
(ΕΣΤΕΠ-ΤΙΜ-ΤΕΜ) και του Ηλεκτρονικού Συστήματος 
Προσδιορισμού Κόστους Συντελεστών Παραγωγής Τε-
χνικών Έργων (ΗΣΠΚΣΠΤΕ), ΦΕΚ 1703/Β/07.04.2022. 

•	 Ν.4919/07-04-2022: Σύσταση εταιρειών μέσω των 
Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενι-
κού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τρο-
ποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη 
χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον το-
μέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες 
διατάξεις, ΦΕΚ 71/Α/07.04.2022.  

•	 Κ.Υ.Α. 1368/01-04-2022: Δήλωση αποθεμάτων γεωργι-
κών προϊόντων και τροφίμων, ΦΕΚ 1549/Β/04.04.2022.  

•	 Υ.Α. 31512/24-03-2022: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
90043/10-08-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 
που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και μη 
εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώσεις δη-
μοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγγράφονται 
στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), όπως τροποποιήθη-
κε με τις υπ’ αρ. 104186/ 24-09-2021 (Β’ 4486) και υπ’ 
αρ. 138352/ 20-12-2021 (Β΄ 6054) υπουργικές αποφά-
σεις, ΦΕΚ 1469/Β/29.03.2022. 

•	 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/25257/126/15-03-2022: Όροι και δια-
δικασία εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας, διαχεί-
ρισης και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στα 
πεδία εθνικού ενδιαφέροντος και τις μη χαρακτηρισμέ-
νες περιοχές της Χώρας, ΦΕΚ 1460/Β/28.03.2022. 

•	 Υ.Α. 25656/09.03.2022: Έγκριση Τομεακού Προγράμμα-
τος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Κλιματικής Κρί-
σης και Πολιτικής Προστασίας στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης (ΕΠΑ) της προγραμματικής περιόδου 2021 
– 2025, ΦΕΚ 1443/Β/24.03.2022.  

•	 Κ.Υ.Α. 56/74294/18-03-2022: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
455/231690/24.08.2020 (Β’ 3546) απόφασης του 
Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς 
περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής του 
Προγράμματος Στήριξης των Μικρών Νησιών του Αι-
γαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας, σε εφαρ-
μογή του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 229/2013 (ΕΕ L78/41) 
και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 181/2014 (EE 
L63/53), ΦΕΚ 1415/Β/24.03.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 356/63548/10-03-2022: Χορήγηση ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα των Οστρα-
κοκαλλιεργειών στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονι-
σμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 
28.06.2014), ΦΕΚ 1388/Β/24.03.2022. 

•	 Υ.Α. 138/71708/17-03-2022: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1750/32219/19-3-2015 απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής 
των Ενωσιακών διατάξεων της Κοινής Οργάνωσης Αγο-
ράς (ΚΟΑ) των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργει-
ας και του Κοινοτικού Συστήματος Ελέγχου της αλιείας 
σχετικά με τη διακίνηση και την εμπορία των προϊόντων 
του τομέα» (Β’ 475), ΦΕΚ 1375/Β/23.03.2022. 

•	 Υ.Α. 481/67903/14-03-2022: Πρόγραμμα Επιτήρησης 
του ιού του Πυρετού του Δυτικού Νείλου (ΠΔΝ) στα ιπ-
ποειδή, τα πτηνά και σε άλλα ζώα ευαίσθητα στον ιό, για 
το έτος 2022, ΦΕΚ 1359/Β/23.03.2022.  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
•	 Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/671 της Επι-

τροπής της 4ης Φεβρουαρίου 2022 για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ειδικούς κανό-
νες για τους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται από 
τις αρμόδιες αρχές στα ζώα, τα προϊόντα ζωικής προ-
έλευσης και το ζωικό αναπαραγωγικό υλικό, τα μέτρα 
παρακολούθησης που πρέπει να λαμβάνονται από την 
αρμόδια αρχή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους 
κανόνες ταυτοποίησης και καταχώρισης για τα βοοει-
δή, τα αιγοειδή και τα προβατοειδή ή μη συμμόρφωσης 
ορισμένων βοοειδών κατά τη διαμετακόμιση μέσω της 
Ένωσης, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 494/98 της Επιτροπής, EEL 122/25-04-2022(17-
23). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/649 της Επιτρο-
πής της 20ής Απριλίου 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 Πολι-
τείες στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες 
επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερι-
κών, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και 
νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα, 
EEL 119/21-04-2022(5-64). 

•	 Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/648 της 
Επιτροπής της 15ης Φεβρουαρίου 2022 για την τρο-
ποποίηση του παραρτήματος XI του κανονισμού (ΕΕ) 
2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά το ύψος της στήριξης της Ένωσης 
για τους τύπους παρέμβασης για την αγροτική ανάπτυξη 
για το οικονομικό έτος 2023, EEL 119/21-04-2022(1-4).  

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/623 της Επιτροπής 
της 11ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση της εκτε-
λεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα 
σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικό-
τητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη, EEL 
115/13-04-2022(90-184). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/593 της Επιτροπής 
της 1ης Μαρτίου 2022 σχετικά με τη χορήγηση άδειας 
για τη χρήση του αιθέριου ελαίου λιτσέας ως πρόσθετης 
ύλης ζωοτροφών για ορισμένα ζωικά είδη, EEL 114/12-
04-2022(44-48). 

•	 Απόφαση (ΕΕ) 2022/591 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8xnlx3_1FgALtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijD13dV4GhLvTX-sB7F5IW2tqeB4m2DyUMviMlMDMfPCz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL81A0Jyv-wIghp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWz127PaQXmmZJRJZVDwHFslouZZuvhV3pGAjieZUAdk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8NFVwjN9oWbZp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbi2zra-0PYM4vm7SeIIxYZMxE8nfTx4Sy8fBttlAlYA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8NFVwjN9oWbbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtecKjdQcR2secwFyuoV6-5ORtlCJ68f1odMy2cYo7vJE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8VngElbqsA6C4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfFysKdweJpPw_BWZF2s4adooCD20mZec8DM0jbk6nNy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL89ciLegIW2m4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSs2T5vlz2EZjQ0nYSU2sKxMQoWJoWPbYEDxV9KlQheS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8aRmGcrk2DybuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR67HE9t6Ej5FUp-sMEvz3-8VCVrG_V8Co04wV3PxlFC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8WkQtR1OJjJcliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaFu9wPZ6lLIntszSF37cTcEvdnG4PP43TVc0UhLeDlr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8exgDlHxktv5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXdaqiHZMPeJ-H4RQ8Gk3yUW5T1HmsoDuWyWA3xh91Rl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.122.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2022:122:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.122.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2022:122:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.119.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2022:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.119.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:119:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.115.01.0090.01.ELL&toc=OJ:L:2022:115:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.115.01.0090.01.ELL&toc=OJ:L:2022:115:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.114.01.0044.01.ELL&toc=OJ:L:2022:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.114.01.0044.01.ELL&toc=OJ:L:2022:114:TOC
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και του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2022 σχετικά με 
γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον 
έως το 2030, EEL 114/12-04-2022(22-36). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/588 της Επιτρο-
πής της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση των 
παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για τις 
Ηνωμένες Πολιτείες στους καταλόγους τρίτων χωρών 
από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορ-
τίων πουλερικών, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού που-
λερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά 
θηράματα, EEL 112/11-04-2022(48-66).  

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/587 της Επιτροπής 
της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του παραρ-
τήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 
για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντι-
μετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, EEL 
112/11-04-2022(11-47). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/575 της Επιτροπής 
της 6ης Απριλίου 2022 σχετικά με έκτακτα μέτρα για 
την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση αφθώδους 
πυρετού μέσω φορτίων σανού και άχυρου από τρίτες 
χώρες ή εδάφη και για την κατάργηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/2208, EEL 109/08-04-2022(69-
72). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/531 της Επιτροπής 
της 31ης Μαρτίου 2022 για την έγκριση της διάθεσης 
στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται 
ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένη σόγια 
GMB151 (BCS-GM151-6), σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, EEL 105/04-04-2022(51-56). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (EE) 2022/530 της Επιτροπής 
της 31ης Μαρτίου 2022 για την έγκριση της διάθεσης 
στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται 
ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο βαμβάκι 
GHB811 (BCS-GH811-4), σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, EEL 105/04-04-2022(45-50). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/528 της Επιτρο-
πής της 1ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση των 
παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονι-
σμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για 
το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες στους 
καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η 
είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, ζωικού ανα-
παραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος 
από πουλερικά και πτερωτά θηράματα, EEL 105/04-04-
2022(14-38). 

•	 Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/524 της Επι-
τροπής της 27ης Ιανουαρίου 2022 για τη διόρθωση του 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2021/577 όσον 
αφορά ορισμένες αναφορές σε κτηνιατρικά φάρμακα, 
EEL 105/04-04-2022(1-2). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/522 της Επιτροπής της 
29ης Μαρτίου 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 104/01-04-2022(74-152). 

•	 Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/516 της 
Επιτροπής της 26ης Οκτωβρίου 2021 για την τροπο-
ποίηση του παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 708/2007 του Συμβουλίου για τη χρήση στην υδα-
τοκαλλιέργεια ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ει-
δών, EEL 104/01-04-2022(51-52). 

•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2022/515 του Συμβουλίου της 
31ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση του κανονι-
σμού (ΕΕ) 2022/109 σχετικά με τον καθορισμό, για το 
2022, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες απο-
θεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενω-
σιακά ύδατα και για τα ενωσιακά αλιευτικά σκάφη σε 
ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, EEL 104/01-04-2022(1-
50). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/497 της Επιτροπής 
της 28ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση και τη δι-
όρθωση των παραρτημάτων I και II του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/403 όσον αφορά ορισμένα υπο-
δείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων, πιστοποιη-
τικών υγείας των ζώων/επίσημων πιστοποιητικών και 
δηλώσεων για τις μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών 
και την είσοδο στην Ένωση φορτίων ορισμένων ειδών 
και κατηγοριών χερσαίων ζώων και ζωικού αναπαρα-
γωγικού υλικού αυτών, EEL 101/29-03-2022(6-33). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (EE) 2022/493 της Επιτροπής 
της 21ης Μαρτίου 2022 για τον καθορισμό της οριστι-
κής 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 
και για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 
(ΕΕ) 2021/462, EEL 100/28-03-2022(55-58). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/491 της Επι-
τροπής της 25ης Μαρτίου 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 100/28-03-2022(16-53). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/490 της Επι-
τροπής της 25ης Μαρτίου 2022 για την τροποποί-
ηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 
όσον αφορά ορισμένα φυτά προς φύτευση των ει-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.114.01.0022.01.ELL&toc=OJ:L:2022:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.112.01.0048.01.ELL&toc=OJ:L:2022:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.112.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2022:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.112.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2022:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.109.01.0069.01.ELL&toc=OJ:L:2022:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.109.01.0069.01.ELL&toc=OJ:L:2022:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.105.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2022:105:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.105.01.0045.01.ELL&toc=OJ:L:2022:105:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.105.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2022:105:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.105.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2022:105:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.105.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:105:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.104.01.0074.01.ELL&toc=OJ:L:2022:104:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.104.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2022:104:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.104.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:104:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.104.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:104:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.101.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2022:101:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.100.01.0055.01.ELL&toc=OJ:L:2022:100:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.100.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2022:100:FULL
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δών Juglans regia L., Nerium oleander L. και Robinia 
pseudoacacia L., καταγωγής Τουρκίας, και για την τρο-
ποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1213 
όσον αφορά τα φυτοϋγειονομικά μέτρα για την είσοδο 
των εν λόγω φυτών προς φύτευση στο έδαφος της Ένω-
σης, EEL 100/28-03-2022(10-15).  

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/479 της Επιτρο-
πής της 24ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση των 
παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονι-
σμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για 
το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες στους 
καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η 
είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, ζωικού ανα-
παραγωγικού υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος 
από πουλερικά και πτερωτά θηράματα, EEL 98/25-03-
2022(57-71). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/475 της Επιτροπής 
της 23ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 όσον αφορά τον καθορισμό 
των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του κρέα-
τος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυγοαλ-
βουμίνης, EEL 98/25-03-2022(6-8). 

•	 Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/474 της 
Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2022 για την τροποποίη-
ση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις ειδικές απαιτήσεις για την παραγωγή και τη 
χρήση μη βιολογικών, υπό μετατροπή και βιολογικών 
σποροφύτων και άλλου φυτικού αναπαραγωγικού υλι-
κού, EEL 98/25-03-2022(1-5). 

•	 Στις 14 Απριλίου 2022, στη διάσκεψη Our Ocean (OOC) 
στο Παλάου, η ΕΕ ανανέωσε τις δεσμεύσεις της για τη 
διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών. Η ΕΕ υπέβαλε τις 
σημαντικότερες δεσμεύσεις που είχε προσφέρει ποτέ σε 
διάσκεψη «Our Ocean», σε όρους αξίας, με την παρουσί-
αση καταλόγου 44 δεσμεύσεων για την περίοδο 2020-
2022, ποσού σχεδόν 1 δισ. ευρώ. Δείτε το σχετικό Δελτίο 
τύπου ΕΔΩ. 

•	 Στις 13 Απριλίου 2022, η Επιτροπή πρότεινε νομοθε-
τική τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας 
και Αλιείας 2014-20 (ΕΤΘΑ), η οποία θα επιτρέψει τη 
λήψη πρόσθετων μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων για 
τη στήριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλ-
λιέργειας της ΕΕ στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας 
στην Ουκρανία. Η δέσμη αυτή συμπληρώνει την πρώτη 
δέσμη μέτρων αντιμετώπισης κρίσεων που εγκρίθηκε 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλι-
είας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) στις 25 Μαρτίου. 
Περιλαμβάνει χρηματική αποζημίωση για πρόσθετες δα-
πάνες, για διαφυγόντα έσοδα και για την αποθήκευση 
προϊόντων, καθώς και για την προσωρινή παύση των 
αλιευτικών δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις που επί 
του παρόντος δεν είναι ασφαλείς. Δείτε ΕΔΩ  το σχετικό 
Δελτίο τύπου.

•	 Υπ.Α.Α.Τ.: Πρόσθετα μέτρα για τη στήριξη των αγροτών 
ζήτησε από την Ε.Ε. ο Υπ.Α.Α.Τ. Γ. Γεωργαντάς στο Συμ-
βούλιο Υπουργών στις 7 Απριλίου 2022. Δείτε το Δελτίο 
τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ. 

•	 Οι υπουργοί Γεωργίας ενέκριναν στις 7 Απριλίου 2022, 
συμπεράσματα σχετικά με τη γεωργία χαμηλών ανθρα-
κούχων εκπομπών, με βάση το τμήμα της ανακοίνωσης 
της Επιτροπής «Βιώσιμοι κύκλοι άνθρακα» που αφορά 
τη γεωργία και τη δασοκομία με στόχο την ενθάρρυν-
ση των γεωργικών πρακτικών που συμβάλλουν στη 
δέσμευση του άνθρακα της ατμόσφαιρας και στην απο-
θήκευση του διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος ή τη 
βιομάζα με βιώσιμο τρόπο. Οι πρακτικές αυτές μπορούν 
να περιλαμβάνουν, στον τομέα της γεωργίας, τη φύτευ-
ση φρακτών ή δένδρων, την καλλιέργεια ψυχανθών, τη 
χρήση εμβόλιμων καλλιεργειών και καλλιεργειών εδα-
φοκάλυψης, τη γεωργία διατήρησης, τη διατήρηση των 
τυρφώνων και, στον τομέα της δασοκομίας, τη δάσωση 
ή την αναδάσωση. Δείτε το σχετικό Δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Στις 5 Απριλίου, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για 
την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό της οδηγίας 
για τις βιομηχανικές εκπομπές η οποία αποτελεί βασι-
κή νομοθεσία για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύ-
πανσης. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα αποτελέσουν 
γνώμονα για τις βιομηχανικές επενδύσεις που απαιτού-
νται για τον μετασχηματισμό της Ευρώπης σε μια αντα-
γωνιστική, κλιματικά ουδέτερη οικονομία μηδενικής 
ρύπανσης έως το 2050. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν 
στην προώθηση της καινοτομίας, στην επιβράβευση των 
πρωτοπόρων και στο να συμβάλουν στην εξασφάλιση 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού στην αγορά της ΕΕ. Η 
αναθεώρηση θα συμβάλει στην μακροπρόθεσμη επενδυ-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.100.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2022:100:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0057.01.ELL&toc=OJ:L:2022:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0057.01.ELL&toc=OJ:L:2022:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2022:098:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.098.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:098:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2398
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2408
http://minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/12834-dt070422b
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24842&TabID=4
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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..

ΕΡΓΑΣΙΑ

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 20/ΑΣΕΠ/18-4-2022) η Προκήρυξη για τη δι-
αδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτι-
κών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΠΕ. Σύμ-
φωνα με την Προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 4 
Μαΐου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 23 Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Δείτε αναλυτικά 
την προκήρυξη, ποιους αφορά  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που μοριοδοτούνται και πρέπει να κατατεθούν  ΕΔΩ.  

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. )

Ευρώπη

Διαβούλευση / Εργασία

τική βεβαιότητα, με τις πρώτες νέες υποχρεώσεις για τη 
βιομηχανία να αναμένονται κατά το δεύτερο ήμισυ της 
δεκαετίας.  Δείτε το Δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Στις 30 Μαρτίου 2022, η Επιτροπή προτείνει την επικαι-
ροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τους καταναλωτές, 
ώστε να ενδυναμωθούν οι καταναλωτές για την πράσινη 
μετάβαση. Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα διασφαλί-
σουν ότι οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν συνειδητές 
και φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές όταν αγορά-
ζουν προϊόντα. Οι καταναλωτές θα έχουν το δικαίωμα 
να γνωρίζουν πόσο χρόνο έχει σχεδιαστεί να διαρκέ-
σει ένα προϊόν και πώς —και κατά πόσον— μπορεί να 
επισκευαστεί. Επιπλέον, οι κανόνες θα ενισχύσουν την 
προστασία των καταναλωτών από αναξιόπιστους ή ψευ-
δείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς, απαγορεύοντας την 
«προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας» και τις πρα-
κτικές που παραπλανούν τους καταναλωτές σχετικά με 
την ανθεκτικότητα ενός προϊόντος. Δείτε το Δελτίο τύ-
που ΕΔΩ. 

•	 Η Επιτροπή παρουσίασε στις 30 Μαρτίου 2022, μια δέ-
σμη προτάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, με σκοπό να γίνουν τα βιώσιμα προϊόντα 
ο κανόνας στην ΕΕ, να ενισχυθούν τα κυκλικά επιχει-
ρηματικά μοντέλα και να ενδυναμωθούν οι καταναλω-
τές για την πράσινη μετάβαση. Όπως ανακοινώθηκε 
στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, η Επιτρο-

πή προτείνει νέους κανόνες για να καταστούν σχεδόν 
όλα τα υλικά αγαθά που κυκλοφορούν στην αγορά της 
ΕΕ πιο φιλικά προς το περιβάλλον, κυκλικά και ενεργει-
ακά αποδοτικά καθ› όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
τους, από το στάδιο του σχεδιασμού έως την καθημερι-
νή χρήση, την αναπροσαρμογή, και το τέλος του κύκλου 
ζωής τους. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ. 

•	 Στις 25 Μαρτίου 2022, η Επιτροπή αποφάσισε να ενερ-
γοποιήσει νέα μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων για τη στή-
ριξη των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργει-
ας στο πλαίσιο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. 
Ο μηχανισμός αντιμετώπισης κρίσεων του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤ-
ΘΑΥ) θα προσφέρει άμεση ανακούφιση στις επιχειρήσεις 
των τομέων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της 
μεταποίησης θαλασσινών μέσω χρηματικής αποζημίω-
σης για τις οικονομικές απώλειες και το πρόσθετο κό-
στος τους. Θα δώσει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να 
χορηγούν χρηματική αποζημίωση στις επιχειρήσεις για 
το διαφυγόν τους εισόδημα λόγω της τρέχουσας διατά-
ραξης της αγοράς, καθώς και «ενίσχυση αποθήκευσης» 
στις οργανώσεις παραγωγών. Το μέτρο αυτό έρχεται να 
προστεθεί στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης, το οποίο πα-
ρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν στή-
ριξη μέσω κρατικών ενισχύσεων. Δείτε το Δελτίο τύπου 
ΕΔΩ.

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24884&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24344&TabID=1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2238
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2098
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2013
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2003
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9-13
ΜΑΪΟΥ
2022

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

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών
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 
ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 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 

16-17
ΙΟΥΝΙΟΥ

2022

1Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & 5Ο ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝ-
ΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ 
ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Κεντρικό Κτίριο ΕΚΠΑ- Προπύλαια

Web: https://edcm.edu.gr/en/hdrrf/2022 

22-24
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2022

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

ΓΕΝΝΗΣΗ 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

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 «ΥΔΡΟ-
ΒΙΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

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

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
https://edcm.edu.gr/en/hdrrf/2022
http://mirc.ntua.gr/
https://2022.haicta.gr
http://18pbcongress.agr.uth.gr
http://www.gsg2022.gr
mailto:gsg2022@nbevents.gr
https://iced.eap.gr
http://18psid.asfa.upatras.gr

