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Αίτημα Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής  Αντιρρήσεων 
για τους Δασικούς Χάρτες

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας ζητά τη χορήγηση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων, έτσι ώστε να εξασφα-
λιστεί η ομαλή ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας ανάρτησης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών.  

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής: 

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έγινε αποδέκτης πολλών αναφορών από 
Δασολόγους μελετητές– μέλη του, σχετικά με αρκετά και σημαντικά ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά τη διαδικα-
σία υποβολής αντιρρήσεων για τους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες πολλών Περιφερειών της χώρας και σχετίζονται 
με την προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων, η οποία σημειωτέον λήγει άμεσα.  Επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τον 
ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων πολιτών, την υποστελέχωση των δασικών υπηρεσιών σε επιστημονικό προ-
σωπικό, τις πρόσφατες αλλαγές της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και τις δυσχέρειες που υπήρξαν στις μετακινήσεις 
και στην εξυπηρέτηση των πολιτών λόγω της ανάγκης τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την πανδημία, 
θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η χορήγηση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων, 
έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας ανάρτησης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών. 
  Ευελπιστώντας στη θετική σας ανταπόκριση στο ως άνω αίτημά μας, η υιοθέτηση του οποίου εκτιμούμε πως θα διευκο-
λύνει τόσο τους ενδιαφερόμενους πολίτες όσο και το έργο των εμπλεκόμενων δασικών υπηρεσιών, παρακαλούμε για τις 
δικές σας περαιτέρω ενέργειες και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, διευκρίνιση ή 
συνεργασία επί του θέματος.

Παρατηρήσεις  επί του Κανονισμού  Πυροπροστασίας  
Ακινήτων  Εντός ή Πλησίον Δασικών Εκτάσεων

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με έγγραφό του 
προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, απέστειλε 
τις παρατηρήσεις και προτάσεις του επί του Κανονισμού 
Πυροπροστασίας Ακινήτων Εντός ή Πλησίον Δασικών 
Εκτάσεων. Στο έγγραφο του το Επιμελητήριο τονίζει ότι ο 
νέος κανονισμός δεν αντιμετωπίζει το εσωτερικό του κτιρί-
ου υπό το πρίσμα των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρί-
ων, αλλά είναι αυτοτελής και εισάγει επιπρόσθετες απαιτή-
σεις, τόσο για τα στοιχεία που απαρτίζουν το κέλυφος του 
κτιρίου (εξωτερικοί τοίχοι, στέγες, κουφώματα, κ.λπ.), στα 
οποία επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της 
πυροπροστασίας τους, όσο και για τον περιβάλλοντα χώρο 
του ακινήτου και τα στοιχεία που τον αποτελούν (επιστρώ-
σεις ακαλύπτου, φύτευση, διαμορφώσεις, υπαίθριες κατα-
σκευές, κ.λπ.). 

Εντούτοις, την εξέταση των κριτηρίων επικινδυνότητας 
του ακινήτου, καλείται να την διεκπεραιώσει αποκλειστικά 
ένας τεχνικός επιστήμονας (σύμφωνα με το τρίτο άρθρο του 
Πρώτου κεφαλαίου του Κανονισμού), παρότι το γνωστικό 
του αντικείμενο καλύπτει μόνο το ένα σκέλος των απαιτή-
σεων για την πυροπροστασία, και συγκεκριμένα αυτό που 
σχετίζεται με το κέλυφος του κτιρίου. Ο περιβάλλον χώρος, 
ο οποίος αποτελείται ή γειτνιάζει με δασικές ή/και χορτο-
λιβαδικές εκτάσεις, απαιτεί την αξιολόγησή του από έναν 
γεωτεχνικό επιστήμονα, για την ορθή πυροπροστασία, τόσο 
του κτιρίου αυτού καθ’ αυτού, όσο και για την παρεμπόδιση 
μετάδοσης της πυρκαγιάς στις γειτνιάζουσες εκτάσεις. 

Ο γεωτεχνικός είναι ο μόνος επιστήμονας με το γνω-
στικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη σωστή εκτίμηση της 
επικινδυνότητας του περιβάλλοντος χώρου, μέσω των ειδι-
κών γνώσεων που κατέχει για κάθε περιοχή. Εκτός από τις 
γνώσεις για το κλίμα ή την τοπογραφία κάθε περιοχής, έχει 



2. Μάιος 2022

Τεύχος 60 Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

γνώσεις για το μικροκλίμα της περιοχής, αλλά και την ορθή 
γνώση και αναγνώριση της βλάστησης. Επιπλέον, πέρα 
από τη λίστα των 31 ειδών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 
1 Άρθρο 5 (5.4.2 Κυρίαρχο είδος φυτών), ο γεωτεχνικός 
επιστήμονας γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του κάθε είδους 
της λίστας αυτής, η οποία δεν καλύπτει όλα τα ενδημικά 
είδη (λόγω της υψηλής βιοποικιλότητας της Ελλάδος ως 
Μεσογειακής χώρας), αλλά ούτε και τα ξενικά που προτι-
μώνται για καλλωπιστικούς λόγους. Δείτε τις παρεμβάσεις 
που προτείνει το Επιμελητήριο επί του κανονισμού αυτού 
ΕΔΩ. 

Παρατηρήσεις επί του Σ/Ν για την Αδειοδότηση των 
Α.Π.Ε.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με επιστολή του 
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κώστα 
Σκρέκα, κατέθεσε τις παρατηρήσεις και προτάσεις του επί 
του Σ/Ν για την αδειοδότηση των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Πιο συγκεκριμένα, στο Μέρος Β’ – Εκ-
συγχρονισμός της Αδειοδοτικής Διαδικασίας Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας – Β’ Φάση του εν λόγω σχεδίου νόμου 
και ειδικότερα στην παράγραφο 8 του άρθρου 49 «Επεμβά-
σεις σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπα-
ραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
σε δάση και δασικές εκτάσεις – Τροποποίηση του άρθρου 
45 του ν. 998/1979», αναφέρεται ότι: «Στις περιπτώσεις 
όπου: α) η έκταση στην οποία πραγματοποιείται η επέμ-
βαση είναι μικρότερη ή ίση με τέσσερα (4) στρέμματα, ή β) 
η επέμβαση αφορά την εκτέλεση έργων σιδηροδρομικών 
γραμμών, έως τεσσάρων (4) χιλιομέτρων, που εκτελούνται 
από την «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε», ή γ) ο δικαιούχος της επέμβασης 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυμεί να προβεί 
σε καμία περαιτέρω ενέργεια σχετική με την εκτέλεση των 
εργασιών αναδάσωσης ή δάσωσης, ή με άλλο δασοκομικό 
ή δασοτεχνικό έργο και επιθυμεί να καταβάλει το αντίτιμο 
της σχετικής δαπάνης, καταβάλει τη δαπάνη για την υλο-
ποίηση της αναδάσωσης σύμφωνα με τα παρακάτω, χωρίς 
να απαιτείται η σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Το ποσό της δαπάνης αναδάσωσης υπολογίζεται κατά 
στρέμμα από το γινόμενο του εκάστοτε συντελεστή «Μ» 
επί το σταθερό ποσό των τριάντα πέντε (35) ευρώ και κα-
τατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό 
Ειδικός Φορέας Δασών. Το ως άνω ποσό διατίθεται απο-
κλειστικά για την αναδάσωση ή δάσωση εκτάσεων, κατά 
προτεραιότητα δε για την αναδάσωση ή δάσωση έκτασης 
σε αντικατάσταση εκείνης, της οποίας ενεκρίθη η εκχέρ-
σωση για την πραγματοποίηση της επέμβασης ή για την 

εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων, απαγορευομένης 
απολύτως της διάθεσής του για άλλο σκοπό».Η παραπάνω 
παράγραφος θα πρέπει να καταργηθεί γιατί καθίσταται αμ-
φίβολη η εκτέλεση των εργασιών αναδάσωσης ή δάσωσης, 
ή με άλλων δασοκομικών ή δασοτεχνικών έργων. Δηλαδή 
επιχειρείται να ανατραπεί η διαδικασία που εφαρμόζεται 
μέχρι και σήμερα, κατά την οποία η υποβολή εγκεκριμένης 
μελέτης για την αναδάσωση ή τις δασοκομικές εργασίες ή 
τα ειδικά δασοτεχνικά έργα, αποτελεί προϋπόθεση για την 
εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση ή για την ηλέ-
κτριση/σύνδεση του σταθμού, εάν πρόκειται για έργα ΑΠΕ. 
Δείτε αναλυτικά το έγγραφο και τις παρατηρήσεις του Επι-
μελητηρίου επί του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου 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. 

Τέσσερις (4) Υποτροφίες  σε Μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  
από το Διεθνές  Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Γεωτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελ-
λάδος, παρέχεται στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η δυνατότητα 
πραγματοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών με υποτρο-
φία στο εξ αποστάσεως αγγλόφωνο Πρόγραμμα «MSc 
in Sustainable Agriculture and Business» (https://
www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/sab). 
  Πιο συγκεκριμένα, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλά-
δος προσφέρει, αποκλειστικά στα μέλη του Επιμελητηρί-
ου, τέσσερις (4) υποτροφίες για τη φοίτηση στο εν λόγω 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η κάθε υποτροφία 
αφορά μείωση 20% των αρχικών διδάκτρων, τα οποία 
ανέρχονται στο ποσό των 2.500€. Ως εκ τούτου, τα δίδα-
κτρα για τα μέλη του ΓΕΩΤΕΕ που θα φοιτήσουν στο συ-
γκεκριμένο Πρόγραμμα ανέρχονται στο ποσό των 2.000€. 
Οι ενδιαφερόμενοι γεωτεχνικοί καλούνται να υποβάλουν 
αίτηση μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2022, ακολουθώντας τις 
οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο https://www.ihu.
gr/ucips/shsse/applications. Επισημαίνεται ότι, στη σχε-
τική αίτησή τους προς το ΔΙ.ΠΑ.Ε., οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να αναφέρουν ότι είναι μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ότι 
έχουν τακτοποιήσει όλες τους τις υποχρεώσεις προς αυτό. 

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25001&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25002&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24986&TabID=1
https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/sab
https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/sab
https://www.ihu.gr/ucips/shsse/applications
https://www.ihu.gr/ucips/shsse/applications


3. Μάιος 2022

Τεύχος 60 Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ
Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας γίνεται συχνά αποδέκτης πα-
ραπόνων των πολιτών σχετικά με τη διαχείριση του αστι-
κού πράσινου και μάρτυρας μιας νέας πρακτικής που δεν 
συνάδει με διαχείριση βιολογικού υλικού από εξειδικευμέ-
νο προσωπικό. Υπάρχει πλέον πλούσιο υλικό που καταδει-
κνύει πλήθος λανθασμένων παρεμβάσεων κλαδέματος σε 
δένδρα και θάμνους του δημόσιου χώρου. Διαπιστώνεται 
δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις στην περιοχή ευθύνης των 
ΟΤΑ και της Περιφέρειας Αττικής, μη ορθολογικό κλάδεμα 
των αστικών δένδρων, όπως επίσης και άκαιρη παρέμβαση 
σε αυτά. Δείτε το δελτίο τύπου σχετικό με τα κλαδέματα σε 
αστικούς χώρους που εξέδωσε το παράρτημα ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ
Το Παράρτημα Ηπείρου και Νήσων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά από 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παράταση, 
για τουλάχιστον 6 μήνες, της προθεσμίας υποβολής αντιρ-
ρήσεων κατά των αναρτημένων Δασικών Χαρτών στην 
Περιφέρεια Ηπείρου. Δείτε την επιστολή του παραρτήμα-
τος που αποτυπώνει το σχετικό αίτημα ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
•	 Το Παράρτημα Αιγαίου πραγματοποίησε Ημερίδα με 

τίτλο: «Η αιγοπροβατοτροφία στα νησιά του Βορείου 
Αιγαίου”,  την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022, στην Αγία 
Παρασκευή της Λέσβου και μεταδόθηκε ζωντανά (Live 
Streaming) από το κανάλι του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο youTube. 
Δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα  ΕΔΩ. 

•	 Το Παράρτημα Αιγαίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παράταση, 
για τουλάχιστον ένα μήνα, της προθεσμίας υποβολής 
αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων Δασικών Χαρτών 
στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Δείτε την 
επιστολή του παραρτήματος ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Με επιστολή του προς το ΥΠΕΝ, το Παράρτημα Κρήτης του 
Επιμελητηρίου, αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις των δασο-
λόγων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, την υφιστά-
μενη κατάσταση και τα αντικειμενικά προβλήματα, ζητά να 
δοθεί παράταση τουλάχιστον τριών μηνών από τις προθε-
σμίες που έχουν ήδη οριστεί για την έγκαιρη υποβολή των 
ενστάσεων κατά των Δασικών Χαρτών στην Περιφέρεια 
Κρήτης. Δείτε την σχετική επιστολή του παραρτήματος 
ΕΔΩ.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
Το Παράρτημα Θράκης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στα πλαίσια διοργά-
νωσης εσπερίδων για καλλιέργειες του αγροτικού τομέα, 
πραγματοποίησε την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, στο Φάρο 
Αλεξανδρούπολης, εσπερίδα με τίτλο: «Βιωσιμότητα και 
προοπτικές στην παραγωγή ξηρών καρπών»,  την Τετάρ-
τη 11 Μαΐου, στο ΔΠΘ Ορεστιάδας, εσπερίδα με τίτλο: 
«ΟΣΠΡΙΑ ανθρώπινης κατανάλωσης, καλλιέργεια και προ-
οπτικές για το ΡΕΒΥΘΙ». Επίσης την Παρασκευή 20 Μαΐου 
2022, στην Αλεξανδρούπολη, εσπερίδα με τίτλο: «Μεγιστο-
ποίηση της παραγωγής ελαιολάδου – άρδευση και λίπαν-
ση ελαιώνων».  Οι εσπερίδες μεταδόθηκαν ζωντανά στην 
ομάδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΘΡΑΚΗΣ στο facebook με δυνατότητα 
παρεμβάσεων γραπτών σχολίων. Δείτε τις σχετικές  αφίσες  
που κυκλοφόρησαν  για τις  εκδηλώσεις ΕΔΩ   ΕΔΩ    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. )

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24991&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24985&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24977&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24992&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24957&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24943&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24962&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24983&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24344&TabID=1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
•	 Υ.Α. 513/137878/23-05-2022: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

1930/81861/22-07-2015 υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής 
ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα» (Β’ 1691), όπως 
έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 1630/64709/ 14-06-
2017 (Β’ 2140), 2585/105996/10-10-2017 (Β’  3622), 
1210/83341/12-06-2018 (Β’  2229), 1663/353259/17-
12-2020 (Β’ 5575), 624/153415/ 10-06-2021 (Β’ 2795), 
1184/ 295734/22-10-2021 (Β’ 4916), 1180/294523/ 
22-10-2021 (Β’ 4941) υπουργικές αποφάσεις, ΦΕΚ 
2567/Β/24.05.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/50714/1767/20-05-2022:  Έγκρι-
ση Σχεδίου Δράσης βελτίωσης της πολιτικής για τη δι-
αχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών (ΠΠ), σύμ-
φωνα με το άρθρο 42 του ν. 4685/2020 (Α΄92), ΦΕΚ 
2566/Β/24.05.2022.  

•	 Υ.Α. 805/127282/13-05-2022: Πρόγραμμα Επιτήρη-
σης, Ελέγχου και Εκρίζωσης της Σπογγώδους Εγκεφα-
λοπάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) για το έτος 2022, ΦΕΚ 
2515/Β/20.05.2022. 

•	 Υ.Α. 1059/128533/13-05-2022: Καθορισμός των ανα-
γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμο-
γή του άρθρου 46 του Καν. (Ε.Ε.) 1308/2013, του κατ’ 
Εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1149/2016 
της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 
1150/2016 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του 
Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των 
αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα - Εθνικό «Πρό-
γραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023», 
ΦΕΚ 2418/Β/17.05.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-05-2022: Καθορι-
σμός των διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των 
δασικών υπηρεσιών, του αντίστοιχου προσωπικού και 
λοιπών θεμάτων της παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 
13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 143), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α΄ 
156), ΦΕΚ 2415/Β/16.05.2022. 

•	 Υ.Α. 475/126612/12-05-2022: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
104/7056/21-01-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 147) Εθνικές επιλογές, 
διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμε-
σων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 
και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, ΦΕΚ 2367/Β/13.05.2022. 

•	 Υ.Α. 999/121851/09-05-2022: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
955/115194/03-05-2022 υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 2192) Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωμα-
τικών μέτρων για την εφαρμογή του μέτρου πρώιμης 
συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για το οικονομικό έτος 2022, ΦΕΚ 
2347/Β/12.05.2022. 

•	 Υ.A. 768/118266/05-05-2022:  Πρόγραμμα επιτήρη-
σης της Κλασικής Πανώλους των Xοίρων (ΚΠΧ) και 
της Φυσαλιδώδους Νόσου των Xοίρων (ΦΝΧ), ΦΕΚ 
2332/Β/12.05.2022. 

•	 Υ.Α. 1337/04-05-2022: Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 
3083/4.8.2021 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο υλοποίησης του 
Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπι-
κών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4» 
(Β΄ 3702), ΦΕΚ 2310/Β/11.05.2022. 

•	 Υ.Α. 99/116066/04-05-2022:  Καθορισμός του ακρι-
βούς περιεχομένου, των λεπτομερειών εφαρμογής και 
του δικαιούχου της Δράσης 3.3 “Εμπλουτισμός της 
Μελισσοκομικής Χλωρίδας” στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των 
προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2022, ΦΕΚ 
2290/Β/10.05.2022.  

•	 Κ.Υ.Α. 680/120343/06-05-2022:  Χορήγηση ενισχύ-
σεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον 
τομέα της παραγωγής σταφυλιών ποικιλίας Grimson σε 
όλη την Επικράτεια με εξαίρεση τις ΠΕ Ημαθίας, Πέλ-
λας και Λάρισας και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαί-
σια εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 (L352/ 
24-12-2013) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με 
τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019 (L51/1/22-02-2019, ΦΕΚ 
2271/Β/10.05.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 675/117892/05-05-2022: Χορήγηση ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό τομέα 
και ειδικότερα σε παραγωγούς Κορινθιακής Σταφίδας 
σε όλη την Επικράτεια στο πλαίσιο του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352, 24.12.2013), 
όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019 
(L51/1/22-02-2019, ΦΕΚ 2236/Β/06.05.2022. 

•	 Υ.Α. 44070/28-04-2022: Καθορισμός των Κωδικών 
Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε 
εμπορική δραστηριότητα, για την εγγραφή των φυσικών 
προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ, ΦΕΚ 2226/Β/06.05.2022. 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8f8yKr9Kv77H3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQQOe90ha5jcZJgtxGtBocyuKxqwOdeco4GVDf6Dfqol
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8f8yKr9Kv77H3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQQOe90ha5jcZJgtxGtBocyuKxqwOdeco4GVDf6Dfqol
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8f8yKr9Kv77EfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXg33a1yKvc4uhFa8wSZyIBPSC4hL_ni8U7jNI-5mQU_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8f8yKr9Kv77EfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXg33a1yKvc4uhFa8wSZyIBPSC4hL_ni8U7jNI-5mQU_
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8O_j9lGUdzi8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcFUJ4phOOZYP4fnupuvxKNYeLrExS5pWJp00AQC4Iwd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8O_j9lGUdzi8liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcFUJ4phOOZYP4fnupuvxKNYeLrExS5pWJp00AQC4Iwd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL84OvdVE7rIZjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtffHPnkd_bi3bXw3LXO2LBlIkbUcUfrWo38udXRxpmrQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL84OvdVE7rIZgliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZlMqh7hShyaJoSb6Eooq5aJAffg9zF2bpCeY7LfwmPK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8SRL2byguO4f3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtc4PgR4IcMzlugHNqNQOUJXe7DSAft1m7ISO2Jm_gXGH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8hQFXG5tFjOz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte8AZIWnOCu9Xl59pkuO6JMDq3_bWMhe5ESVaN3kB48S
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8hQFXG5tFjOz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte8AZIWnOCu9Xl59pkuO6JMDq3_bWMhe5ESVaN3kB48S
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8oVI0aL41KlznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSTcT9ehvE62lIbQ9DnxmRu0S-8g_mj74CcpQgGtbMwt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8oVI0aL41KlznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSTcT9ehvE62lIbQ9DnxmRu0S-8g_mj74CcpQgGtbMwt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL81_YM9eaMm1rNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXhZfoUcYFnMq1HGaGGiSG3yfehuUQXUFkhfgq5Om6ye
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8Cqi_epRn1g_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtba8e0Qvo5HjYQIIqDWia4f-zKIirgq2ErEVPnxuXuCz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8Cqi_epRn1g_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtba8e0Qvo5HjYQIIqDWia4f-zKIirgq2ErEVPnxuXuCz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8liRx8Eq_4LItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbMAeFqqp9_90UbSdLHeGkuD2XNdj5to0FuGJVUlw8Ns
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8liRx8Eq_4LItiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbMAeFqqp9_90UbSdLHeGkuD2XNdj5to0FuGJVUlw8Ns
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•	 Π.Υ.Σ. 12/ 29-04-2022:  Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης – Οδικού Χάρτη Κυκλικής Οικονομίας, ΦΕΚ 
84/Α/03.05.2022. 

•	 Υ.Α. 955/115194/03-05-2022: Καθορισμός των ανα-
γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
του μέτρου πρώιμης συγκομιδής, σύμφωνα με το άρθρο 
47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, για το οικονο-
μικό έτος 2022, ΦΕΚ 2192/Β/04.05.2022. 

•	 Υ.Α. 849/26-04-2022:  Ορισμός Ομάδων Τοπικής δρά-
σης ως Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξε-
ων του ΠΑΑ 2014 - 2020 και εκχώρηση αρμοδιοτήτων 
σε αυτές, ΦΕΚ 2169/Β/04.05.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 731/108740/21-04-2022: Έγκριση δαπανών για 
τη διενέργεια προμηθειών που προκύπτουν από την 
επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού 
κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρη-
ση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο 
εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών δια-
τάξεων, για το έτος 2022, ΦΕΚ 2121/Β/28.04.2022.

•	 Υ.Α. 712/102208/14-04-2022: Καθορισμός πλαισίου 
εφαρμογής της Δράσης 5.1.2 “Επενδύσεις πρόληψης 
και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτι-
κές ασθένειες και φυσικές καταστροφές” του Μέτρου 5 
“Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής 
που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστρο-
φικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών 
δράσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, ΦΕΚ 2118/Β/28.04.2022.  

•	 Κ.Υ.Α. 43903/27-04-2022: Έγκριση Ειδικού Προγράμ-
ματος Φυσικών Καταστροφών: στόχοι και σύστημα δια-
χείρισης, ΦΕΚ 2112/Β/28.04.2022. 

•	 Υ.Α. 363/102607/14-04-2022: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
104/7056/21-01-2015 απόφασης του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοι-
κητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων 
ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και 
του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου» (Β΄ 147), ΦΕΚ 2087/Β/28.04.2022. 

•	 Υ.Α. 498/109128/21-04-2022: 12η Τροποποίηση της 
υπ’  αρ. 593/37447/ 31-3-2017 απόφασης του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός 
των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στή-
ριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 
2014- 2020» (Β’ 1190), ΦΕΚ 2085/Β/28.04.2022. 

•	 Π.Δ.29/12-04-2022: Τροποποίηση του π.δ. 132/2017 
«Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160), ΦΕΚ 77/Α/20.04.2022. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/817 της Επιτροπής 

της 20ής Μαΐου 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 146/25-05-2022(13-100). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/792 της Επιτρο-
πής της 19ης Μαΐου 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 141/20-05-2022(18-46). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/791 της Επιτροπής 
της 19ης Μαΐου 2022 για την τροποποίηση του εκτελε-
στικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/1185 όσον αφορά τη γνω-
στοποίηση των επιπέδων αποθεμάτων σιτηρών, ελαιού-
χων σπόρων και ρυζιού, EEL 141/20.05.2022(15-17). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/789 της Επιτροπής 
της 18ης Μαΐου 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 για την αυ-
γοαλβουμίνη, EEL 141/20-05-2022(10-12). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/746 της Επιτροπής της 
13ης Μαΐου 2022 για ορισμένα μέτρα έκτακτης ανάγκης 
σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην 
Ιταλία, EEL 137/16-05-2022(173-176). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση  (ΕΕ) 2022/745 της Επιτροπής 
της 11ης Μαΐου 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 137/16-05-2022(84-172). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/743 της Επιτροπής 
της 13ης Μαΐου 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 
137/16-05-2022(45-81). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/742 της Επιτρο-
πής της 13ης Μαΐου 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-

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJszsRu8aPKtyeqVO9mnnT-Bc8amM5u6VslfRvz6hJxK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8TwVbdwpgUrXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJszsRu8aPKtyeqVO9mnnT-Bc8amM5u6VslfRvz6hJxK
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL899BPB_U8p_znMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdLs1E9iY4W6DRDNcosD3bWsKXmSvn6ky2Za6AALiSwc
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8z1uCRhYSV31p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZZOze8Rq10rWss_y8Cm9fiFm9Q_l-fFO_fZ0vFnxhFh
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8t1gGx0xF8l0tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfjjgTeOaCSIR6o2FzSwEC4DTKSGwswClJTfYiSqI0AM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8Aca0Ioc7UNLuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXXvhm3MJ12Cts49KXLv3uWWyAzmRKwzbzjClSm4VhS2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8Aca0Ioc7UNLnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRykmlfDnWhzVDbMcI7djVU9WG1gjFKe6rm4h5K-Xz3o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8A9d-yAUcKEL3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT4WBJ5Kecw5wTWYMCEQhaLS03OqXAn9wPcPld6rLw63
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8A9d-yAUcKEIliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQYK_YJrna6y67mMp-zjewUBuV1tj0_7mrQ_XXGJjv4z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8CGfEg30milTtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijME5bgD1OAzKNWuCARGmw9yuEwbYpNPfI1lwQJMomgl6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.146.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2022:146:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.141.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2022:141:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.141.01.0015.01.ELL&toc=OJ:L:2022:141:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.141.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2022:141:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.137.01.0173.01.ELL&toc=OJ:L:2022:137:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.137.01.0084.01.ELL&toc=OJ:L:2022:137:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.137.01.0045.01.ELL&toc=OJ:L:2022:137:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.137.01.0045.01.ELL&toc=OJ:L:2022:137:TOC
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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 137/16-05-2022(25-44). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/741 της Επιτροπής 
της 13ης Μαΐου 2022 για ένα συντονισμένο πολυετές 
πρόγραμμα ελέγχου της Ένωσης για τα έτη 2023, 2024 
και 2025 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώ-
τατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων και να εκτιμηθεί 
η έκθεση του καταναλωτή στα κατάλοιπα φυτοφαρμά-
κων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής 
προέλευσης και για την κατάργηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/601, EEL 137/16-05-2022(12-
24).  

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/717 της Επιτροπής 
της 6ης Μαΐου 2022 για ορισμένα προσωρινά μέτρα 
έκτακτης ανάγκης σχετικά με την αφρικανική πανώλη 
των χοίρων στην Ιταλία, EEL 133/10-05-2022(42). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/705 της Επιτροπής 
της 5ης Μαΐου 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 
132/06-05-2022(64-101). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/704 της Επιτροπής 
της 5ης Μαΐου 2022 για την τροποποίηση και τη διόρ-
θωση ορισμένων παραρτημάτων του εκτελεστικού κα-
νονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις καταχωρίσεις 
για τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποί-
ες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερι-
κών, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και 
νωπού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα, 
EEL 132/06-05-2022(10-63). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/701 της Επιτροπής 
της 4ης Μαΐου 2022 για την κατάργηση της απόφα-

σης 2010/346/ΕΕ σχετικά με προστατευτικά μέτρα για 
τη λοιμώδη αναιμία των ιπποειδών στη Ρουμανία, EEL 
131/05-05-2022(6-7). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/690 της Επιτροπής της 
26ης Απριλίου 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 128/02-05-2022(3-83). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/685 της Επιτροπής 
της 28ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 333/2007 όσον αφορά τις απαιτήσεις 
δειγματοληψίας για τα ψάρια και τα χερσαία ζώα, EEL 
126/29-04-2022(14-17). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/683 της Επιτροπής 
της 27ης Απριλίου 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-
βουμίνης, EEL 126/29-04-2022(7-9). 

•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2022/681 του Συμβουλίου της 
28ης Απριλίου 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 126/29-04-2022(2-
3). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/680 της Επιτροπής 
της 27ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση των πλη-
ροφοριών στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2020/178 με τη συμπερίληψη του Ηνωμένου Βα-
σιλείου (Βόρεια Ιρλανδία) ως τόπου καταγωγής για τον 
οποίο δεν απαιτείται πιστοποιητικό φυτοϋγείας για την 
είσοδο φυτών, φρούτων, λαχανικών, λουλουδιών ή σπό-
ρων στην Ένωση, EEL 125/28-04-2022(1-3).  

•	 Υπ.Α.Α.Τ.: Γεωργαντάς από Βρυξέλλες-Δια-
σφαλίστηκε η δυνατότητα μεταφοράς πόρων 
από την ΚΑΠ για την κάλυψη του αυξημένου κόστους 
παραγωγής από την ενεργειακή κρίση. Δείτε το δελτίο 
τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ. 

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 18 Μαϊου, το 
σχέδιο REPowerEU, την απάντησή της στις δυσχέρει-
ες και τη διαταραχή της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας 

που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. 
Ο μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος της 
Ευρώπης επείγει για δύο λόγους: τερματισμό της εξάρ-
τησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως οικονομικό και πολιτικό όπλο και 
κοστίζουν στους Ευρωπαίους φορολογούμενους σχεδόν 
100 δισ. ευρώ ετησίως, και αντιμετώπιση της κλιματι-
κής κρίσης. Ενεργώντας ως Ένωση, η Ευρώπη μπορεί 
να καταργήσει σταδιακά την εξάρτησή της από τα ρω-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.137.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2022:137:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.137.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2022:137:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.137.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2022:137:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.133.01.0042.01.ELL&toc=OJ:L:2022:133:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.132.01.0064.01.ELL&toc=OJ:L:2022:132:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.132.01.0064.01.ELL&toc=OJ:L:2022:132:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.132.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2022:132:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.131.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2022:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.131.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2022:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.128.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2022:128:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.126.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2022:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.126.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2022:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.126.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2022:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.126.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2022:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.126.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2022:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.125.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:125:TOC
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/13079-dt240522
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Διαβούλευση / Μεταπτυχιακά

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 ξεκίνησε στις 29/4/2022, δημόσια διαβούλευση για την εκτίμηση επιπτώσεων μιας νομοθεσίας 
για τα φυτά που παράγονται με ορισμένες νέες γονιδιωματικές τεχνικές. Επιδιώκει να λάβει τις απόψεις των πολιτών 
και των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τη λειτουργία της ισχύουσας νομοθεσίας για τους ΓΤΟ, όσον αφορά τα φυτά 
που παράγονται με στοχευμένη μεταλλαξιογένεση και cisgenesis (και τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που προέρχονται 
από αυτά), καθώς και σχετικά με τις πιθανές επιλογές για ένα πιθανό νέο νομικό πλαίσιο. Η διαβούλευση θα διαρκέσει 12 
εβδομάδες, έως τις 22 Ιουλίου 2022. Δείτε το σχετικό κείμενο και το link της διαβούλευσης  ΕΔΩ.  

σικά ορυκτά καύσιμα με ταχύτερο ρυθμό. Το 85 % των 
Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει την 
εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο και πετρέλαιο το συ-
ντομότερο δυνατόν για να στηρίξει την Ουκρανία. Τα 
μέτρα που προβλέπει το σχέδιο REPowerEU μπορούν 
να ανταποκριθούν σε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, μέσω 
της εξοικονόμησης ενέργειας, της διαφοροποίησης του 
ενεργειακού εφοδιασμού και της επιτάχυνσης της ανά-
πτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αντι-
κατάσταση των ορυκτών καυσίμων στις κατοικίες, στη 
βιομηχανία και στην ηλεκτροπαραγωγή. Δείτε το δελτίο 
τύπου ΕΔΩ. 

•	 Στο πλαίσιο της αλληλεγγύης της ΕΕ με την Ουκρανία, 
η Επιτροπή παρουσίασε στις 12 Μαϊου 2022, μία σειρά 
δράσεων με σκοπό να βοηθήσει την Ουκρανία να εξάγει 
τα γεωργικά της προϊόντα. Μετά την εισβολή της Ρω-
σίας στην Ουκρανία και τον αποκλεισμό των ουκρανι-
κών λιμένων, τα ουκρανικά σιτηρά και άλλα γεωργικά 
προϊόντα δεν μπορούν πλέον να φτάσουν στους προ-

ορισμούς τους. Η κατάσταση αυτή αποτελεί απειλή για 
την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Επείγει λοιπόν να 
προβλεφθούν εναλλακτικές διαδρομές εφοδιαστικής με 
τη χρήση όλων των συναφών τρόπων μεταφοράς. Δείτε 
το σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Υπ.Α.Α.Τ.: Απαντητική Επιστολή σε Παρατηρήσεις της 
Ε.Ε. για τη Νέα ΚΑΠ 2023-2027 . Δείτε το δελτίο τύπου 
ΕΔΩ. 

•	 Η Επιτροπή ανακοίνωσε στις 28 Απριλίου 2022, τις 100 
πόλεις της ΕΕ που θα συμμετάσχουν στην αποστολή της 
ΕΕ για 100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως 
το 2030, την αποκαλούμενη αποστολή «πόλεις». Οι 100 
πόλεις προέρχονται και από τα 27 κράτη μέλη, ενώ 12 
επιπλέον πόλεις προέρχονται από συνδεδεμένες χώρες 
ή με δυνατότητα σύνδεσης στο πρόγραμμα Ορίζων Ευ-
ρώπη, το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ 
(2021-2027). Δείτε το Δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» (ΦΕΚ 2778/Β’/12.07.2018), το οποίο απονέμει Δίπλω-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με ομώνυμο τίτλο, σε 3 ειδικεύσεις (πιστοποιώντας παράλληλα επιστημονική επάρ-
κεια γνώσεων πληροφορικής και άλλων συναφών θέσεων ΑΣΕΠ στους κατόχους του Διπλώματος του) και υλοποιείται 
σε περιβάλλον μικτής διαδικασίας μάθησης (συνδυασμός δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης). Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 24:00.  Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24927&TabID=4
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3131
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3002
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/12954-dt040522a
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_2591
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24930&TabID=4
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2-3
ΙΟΥΝΙΟΥ

2022

15Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, Σχολή Γεωπονίας, 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 

3-5
ΙΟΥΝΙΟΥ

2022

3Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ 
UNESCO ΕΛΛΑΔΑΣ- ΚΥΠΡΟΥ

ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Web: https://geoparksconferencegrcy-2022.gr 

16-17
ΙΟΥΝΙΟΥ

2022

1Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & 
5Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ 

ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ 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 

20-23
ΙΟΥΝΙΟΥ

2022

19 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ Web: https://ewrs2022.org 

4-8
ΙΟΥΛΙΟΥ

2022

8TH BALKAN BOTANICAL CONGRESS
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελληνική 
Βοτανική Εταιρεία

Κεντρικό Κτίριο ΕΚΠΑ
Web: https://www.bbc2022.org 

22-24
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2022

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

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ 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 

3-6
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2022

20Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
Ξενοδοχείο Porto Palace

Web: http://20.phytopath.gr 

5-7
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2022 

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

ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης 
Φυτών

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

5-7
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2022

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

ΑΓΡΙΝΙΟ

Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία
Παπαστράτειο Μέγαρο

Web: http://www.eze.gr/events.html 

17-19
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2022

16TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE 
GEOLOGICAL SOCIETY OF GREECE 

«OUR EARTH OUR HOME»
ΠΑΤΡΑ

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

gr

22-23
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2022

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENVIRONMENTAL DESIGN (ICED 2022)

ΑΘΗΝΑ

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

3-6 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2022

18Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ 
«ΥΔΡΟΒΙΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ- 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

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