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Συνάντηση αντιπροσωπείας ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης 
& Πολιτικής Προστασίας 

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Τρίτη 21 Ιουνίου, συνάντηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη με αντιπροσωπεία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας αποτελούμενη από τους 
κ.κ. Μάμαλη Σπυρίδωνα, Πρόεδρο του Δ.Σ, Ρήγα Αλέξανδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Νικόλαο Μπόκαρη, Ρήγα Γιοβανόπουλο, 
Διονύση Γκούτη και Κωνσταντίνα Μιχαλοπούλου, μέλη του Δ.Σ του Επιμελητηρίου. 

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στα θέματα διαχείρισης κρίσεων  που  συνδέονται με την Πολιτική Προστασία και αφο-
ρούν κυρίως τους κλάδους Δασολόγων και Γεωλόγων (Δασικές Πυρκαγιές – κατολισθήσεις και πλημμύρες), τα θέματα 
πρόληψης των Δασικών Πυρκαγιών, τον ενεργότερο ρόλο των δασικών Υπηρεσιών στο σύστημα πολιτικής προστασίας, 
την ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης που θα διασφαλίζει το πλαίσιο της πρόληψης, την εξασφάλιση πόρων για καθαρι-
σμούς δασών και ευαίσθητων περιοχών και την αξιοποίηση των ποσών που διατίθενται στους ΟΤΑ για το σκοπό αυτό.

Η αντιπροσωπεία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε αναφέρθηκε διεξοδικά στην ανάγκη στήριξης από όλα τα Υπουργεία της πολιτικής 
απόφασης για τη μεταφορά και υπαγωγή των δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την 
Διοικητική αναδιοργάνωσή και αναβάθμισή τους με τη δημιουργία Γενικής Γραμματείας Δασών. Δείτε το Δελτίο τύπου 
που εξέδωσε το Επιμελητήριο και αναλυτικά τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την συνάντηση ΕΔΩ. 

Συνάντηση αντιπροσωπίας ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τον 
Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού 

Περιβάλλοντος για τις Μελέτες Γεωλογικής 
Καταλληλότητας

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, με πρωτοβουλία του Επι-
μελητηρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσω-
πείας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αποτελούμενης από τον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. του Επιμελητηρίου κ. Σ. Μάμαλη, τους γεωλόγους-μέ-
λη του Δ.Σ. κ.κ. Δ. Γκούτη και κ. Κων/να Μιχαλοπούλου 
και τον πρόεδρο του Σ.Ε.Γ. κ. Ε. Σπυρίδωνος., με τον Γενικό 
Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλο-
ντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη. Η συνάντηση αφορούσε 
στη διαδικασία εκπόνησης των Τοπικών Πολεοδομικών 
Σχεδίων (ΤΠΣ) και τη θέση των Μελετών Γεωλογικής Κα-
ταλληλότητας (ΜΓΚ) σε αυτά. 

  Από πλευράς ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημάνθηκε η σημασία και 
η αναγκαιότητα εκπόνησης των Μελετών Γεωλογικής 
Καταλληλότητας στα πλαίσια των μελετών Τοπικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων, καθόσον η διερεύνηση της γε-
ωλογικής δομής, της γεωλογικής καταλληλότητας και των 
γεωλογικών κινδύνων, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της 

βιώσιμης ανάπτυξης και της ορθολογικής χωροταξικής 
και πολεοδομικής οργάνωσης του, ιδιαίτερου γεωλογικά, 
Ελληνικού χώρου και ζητήθηκε να διασφαλιστεί από την 
πολιτική ηγεσία του Υ.Π.ΕΝ. η συμμετοχή εκπροσώπου 
του Επιμελητηρίου στην επιτροπή σύνταξης των σχετικών 
προδιαγραφών για την εκπόνηση ΜΓΚ που συντάσσονται 
κατά την εκπόνηση των Μελετών ΤΠΣ και ΕΠΣ.   Τέλος, 
τονίστηκε ότι κάθε σύγχρονος και αποτελεσματικός χωρο-
ταξικός σχεδιασμός θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνει 
υπόψη αφενός την αναγκαιότητα προστασίας της Γης 
Υψηλής Παραγωγικότητας, που άλλωστε αποτελεί συ-
νταγματική επιταγή και αφετέρου τις ιδιαιτερότητες της 
κτηνοτροφικής και γεωργικής δραστηριότητας της 
συγκεκριμένης περιοχής, σε συνδυασμό με τις σχετικές 
προβλέψεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

  Από τον κ. Ευ. Μπακογιάννη διευκρινίστηκε ότι στο 
στάδιο των ΤΠΣ προβλέπεται Μελέτη Γεωλογικής Καταλλη-
λότητας στην ίδια κλίμακα με τη μελέτη του ΤΠΣ (1:25.000) 
ή και 1:12.500 αν κριθεί αναγκαίο από τον μελετητή. Για 
τις Μελέτες Εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου διευκρι-
νίστηκε ότι η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας θα ακο-
λουθεί επίσης την κλίμακα της μελέτης (1:5.000, 1:1000 
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ή και 1:500) κατά περίπτωση.  Επίσης διευκρινίστηκε ότι 
πλέον η υπηρεσία δεν θα εγκρίνει αλλά μόνο θα θεωρεί 
τις μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας ως προς την πλη-
ρότητα, ενώ την ευθύνη για την ορθότητα της μελέτης θα 
φέρει ο μελετητής που την υπογράφει.

Σημειώνεται δε, ότι το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δας, με επιστολή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα, ζητά την απόσυρση της τροπολογί-
ας που έχει κατατεθεί σαν προσθήκη στο Σχέδιο Νόμου, με 
την οποία καταργείται η διαδικασία ελέγχου και έγκρισης 
των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας κατά τον πολε-
οδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων και αντικαθίστα-
ται από μια απλή θεώρηση των Μελετών αυτών. Τονίζει 
δε, πως η λύση στο πρόβλημα που έχει προκύψει με τις 
καθυστερήσεις των εγκρίσεων των Μελετών Γεωλογικής 
Καταλληλότητας, δεν μπορεί να είναι η υποβάθμιση και πε-
ριθωριοποίησή τους. Για το λόγο αυτό ζητά την απόσυρση 
της επίμαχης τροπολογίας, ώστε να υπάρξει επαρκής χρό-
νος διαβούλευσης για την ορθή και αποτελεσματική αντι-
μετώπιση του θέματος.

     Συζητήσεις μεταξύ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ΥΠΕΝ 
για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος 

Αδειοδότησης Υδροληψιών (Η.Σ.Α.Υ.)

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου, στα πλαίσια των συζητήσε-
ων που έχει ξεκινήσει το Επιμελητήριο με το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τη δημιουργία ενός Ηλε-
κτρονικού Συστήματος Αδειοδότησης Υδρογεωτρήσεων 
(Η.Σ.Α.Υ.), πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., αποτελούμενης από τον κ. Διονύση Γκούτη, 
γεωλόγο και μέλος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τον Πρόε-
δρο του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων κ. Ε. Σπυρίδωνος, 
με το Γενικό Διευθυντή Υδάτων κ. Δημήτρη Βακάλη, τους 
Διευθυντές κ.κ. Μ. Γκίνη και κ. Λ. Γεωργαλά και άλλους 
υπηρεσιακούς παράγοντες, με αντικείμενο την υλοποίηση 
ενός ηλεκτρονικού συστήματος (πλατφόρμας) για την υπο-
δοχή και καταγραφή των αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας 
εκτέλεσης έργων υδροληψίας και άδειας χρήσης νερού.   
Στη συνάντηση αυτή επισημάνθηκε για άλλη μια φορά η 
ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων στη διαδικασία αδειο-
δότησης σημείων υδροληψίας που ακολουθείται σήμερα, 
η οποία παρουσιάζει απαράδεκτα μεγάλες καθυστερήσεις 
στην εξέταση, διεκπεραίωση και έκδοση των σχετικών 
αδειών, που για την επίλυσή τους η Πολιτεία οφείλει να 
διασφαλίσει άμεσα την επαρκή στελέχωση των αρμόδιων 
υπηρεσιών με το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό.   
Σε κάθε περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστά-
μενες δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες και τους τρέχο-
ντες περιορισμούς στις προσλήψεις προσωπικού, προτεί-
νεται η άμεση δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος 
Αδειοδότησης Υδροληψιών (Η.Σ.Α.Υ.), στα πρότυπα της 

πλατφόρμας Διαχείρισης Δηλώσεων Αυθαίρετων Κτισμά-
των.  

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδότησης Υδροληψιών, 
που προτείνεται να λειτουργεί υπό την εποπτεία και τον 
συντονισμό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, θα επιτρέπει σε πιστο-
ποιημένους ιδιώτες Γεωλόγους (ή Γεωτεχνικούς άλλων 
ειδικοτήτων με βάση το Π.Δ. 344/2000) να εισάγουν τις 
δηλωθείσες υφιστάμενες υδροληψίες και να εκδίδεται αυ-
τόματα η σχετική Άδεια Χρήσης Ύδατος. Δείτε αναλυτικά 
τις προτάσεις που συζητήθηκαν, στο Δελτίο τύπου που εξέ-
δωσε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ. 

Ανακοίνωση  για την Ένταξη των Γεωτεχνικών  στο 
Μητρώο Επιβλεπόντων Εξωτερικών Συνεργατών 

της ΜΟΔ Α.Ε. 

Μετά από σχετικές παρεμβάσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. προς το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και την ΜΟΔ Α.Ε., 
παρέχεται πλέον και στους γεωτεχνικούς μελετητές και ερ-
γολήπτες δημοσίων έργων η δυνατότητα εγγραφής στο Μη-
τρώο Επιβλεπόντων Εξωτερικών Συνεργατών της ΜΟΔ Α.Ε.. 
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι, με την υπ αριθ. 2258/22/
ΓΕΠ/ΚΑ/24-5-2022 σχετική Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλω-
σης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Ν2Κ46ΨΧΨΤ-Μ42), η ΜΟΔ 
Α.Ε. προσκαλεί διπλωματούχους / πτυχιούχους Μηχανι-
κούς (ΠΕ/ΤΕ) και Γεωτεχνικούς ΠΕ, που διαθέτουν τα απαι-
τούμενα τυπικά προσόντα και έχουν Δελτίο Παροχής Υπη-
ρεσιών, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξή τους 
στο «Μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών» της 
Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του εν λόγω φορέα.  Στό-
χος της ως άνω Πρόσκλησης είναι η δημιουργία και τήρη-
ση μητρώου εξειδικευμένων συνεργατών από τον ιδιωτικό 
τομέα (μηχανικών ΠΕ/ΤΕ και γεωτεχνικών), προκειμένου 
να ενισχύσουν, για συγκεκριμένο χρόνο, την επίβλεψη τε-
χνικών έργων ή μελετών που αναλαμβάνει η Διεύθυνση 
Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε. για λογαριασμό διαφό-
ρων δημοσίων φορέων, στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και 
μελετών που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, ενωσιακούς 
και άλλους αναπτυξιακούς πόρους.  Το Γεωτεχνικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδας εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ένταξη των γεωτεχνικών μελετητών και εργοληπτών στο 
εν λόγω Μητρώο, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή των 
μελών του θα ενισχύσει ουσιαστικά το έργο που υλοποιεί η 
ΜΟΔ Α.Ε. και θα διασφαλίσει την ποιότητα και αρτιότητα 
των μελετών και έργων που αυτή έχει αναλάβει.

Παράταση μέχρι τις 4 Ιουλίου στην Προθεσμία 
Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης στο Υπομέτρο 2.1 

ύστερα από Αίτημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με έγγραφό του 
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προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ζή-
τησε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
στήριξης για ένταξη στο Υπομέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για απο-
κόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσι-
ών» του Π.Α.Α. 2014-2020. Το Επιμελητήριο στο έγγραφό 
του επικαλέστηκε συγκεκριμένα προβλήματα και δυσκολί-
ες που σχετίζονται με την εν λόγω πρόσκληση. Ειδικότερα, 
αναμένονται ακόμη διευκρινήσεις επί ερωτημάτων που 
έχουν τεθεί και δεν έχουν απαντηθεί, ενώ και οι διεργα-
σίες που χρειάζονται από πλευράς ΦΠΓΣ είναι χρονοβό-
ρες (επαφή με εφορίες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες για 
έναρξη υποκαταστημάτων κ.λπ.). Το Υπουργείο ανταπο-
κρινόμενο στο δίκαιο αίτημα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. , χορήγησε την 
αναμενόμενη παράταση μέχρι τις 4 Ιουλίου 2022, με την 
υπ’ αριθ. 1846/2-6-2022 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιαννί-
δη. ΑΠΟΦΑΣΗ  

Παράταση έως τις 15 Ιουλίου 2022 στην Προθεσμία 
Υποβολής Αντιρρήσεων για τους Δασικούς Χάρτες

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εκφράζει την ικα-
νοποίησή του για τη χορήγηση της παράτασης που ανα-
κοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην 
καταληκτική προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων για τους 

αναρτημένους Δασικούς Χάρτες, μέχρι τις 15 Ιουλίου 2022.
To ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ανταποκρινόμενο στα αιτήματα τόσο των 

συναδέλφων Γεωτεχνικών που αιτήθηκαν παράταση όσο 
και στην αγωνία των πολιτών για τα προβλήματα που ανέ-
κυψαν, ζήτησε και πέτυχε την εν λόγω παράταση, αφού 
με σοβαρότητα και υπευθυνότητα ανέλυσε στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας τους λόγους για τους οποίους 
αυτή επιβαλλόταν, επισημαίνοντας τον ιδιαίτερα μεγάλο 
αριθμό ενδιαφερομένων πολιτών, την υποστελέχωση των 
δασικών υπηρεσιών σε επιστημονικό προσωπικό, τις πρό-
σφατες αλλαγές της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και τις 
δυσχέρειες που υπήρξαν στις μετακινήσεις και στην εξυ-
πηρέτηση των πολιτών λόγω της ανάγκης τήρησης των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων για την πανδημία.

Η επιχειρηματολογία αυτή έγινε αποδεκτή από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο την 
αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν 
και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης της όλης δια-
δικασίας. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στα πλαίσια του ρόλου του ως συμ-
βούλου της πολιτείας για θέματα φυσικού περιβάλλοντος, 
θα σταθεί αρωγός σε κάθε προσπάθεια που θα έχει σαν στό-
χο την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της κατάρτισης και 
κύρωσης των Δασικών Χαρτών στη χώρα. Δείτε το αίτημα 
παράτασης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων για τους 
δασικούς χάρτες που υπέβαλε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο ΥΠΕΝ και 
στον αρμόδιο Υπουργό ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Παραρτήματος Πελοποννήσου 
& Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, κ. Αθανάσιος Πετρόπουλος 
τοποθετήθηκε κατά  τη συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα στο θέμα: 
«Αγροτικό ζήτημα: Αντιμετώπιση του υψηλού κόστους πα-
ραγωγής, ανάληψη πρωτοβουλιών για την εξεύρεση λύσε-
ων στο θέμα των εργατών γης, καθώς και αναζήτηση νέων 
ευκαιριών με νέες καλλιέργειες για την αντιμετώπιση στις 
επισιτιστικής κρίσης» που πραγματοποιήθηκε στις 22-6-
2022. Δείτε την τοποθέτηση του Προέδρου ΕΔΩ   που ανα-
φέρεται στους «Εργάτες γης».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. απέστει-
λε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αίτη-
μα για την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων 
πληρωμής για τα Σχέδια Βελτίωσης, έως τις 31/10/2022. 

Δείτε αναλυτικά το αίτημα που κατατέθηκε ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
•	 Το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά 

από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
την παράταση, για τουλάχιστον ένα μήνα, της προθε-
σμίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Υπομέτρο 2.1 
«Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του ΠΑΑ 2014- 
2020. Δείτε την επιστολή προς τον Υπουργό ΕΔΩ. 

•	 Η Επιτροπή για την Διεκδίκηση Επίλυσης Υδατικού 
προβλήματος Θεσσαλίας, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο / 
Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας, το Οικονομικό Επιμελη-
τήριο / Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας & ο Γεωπονικός 
Σύλλογος Ν. Λάρισας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της 
ξηρασίας στις 17 Ιουνίου 2022 διοργάνωσαν  ημερίδα 
με θέμα : «Η Θεσσαλία μπροστά σε απειλές & ευκαιρίες 
από την δραματική κλιματική, ενεργειακή & διατροφική 
κρίση, που βιώνουμε». Δείτε την σχετική ανακοίνωση 
ΕΔΩ  και το πρόγραμμα της εκδήλωσης ΕΔΩ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
•	 Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 

Παρασκευή 27-5-2022 η Ημερίδα του Περιφερειακού 
Παραρτήματος Αιγαίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τίτλο «Η Αι-
γοπροβατοτροφία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου» στην 
Αγία Παρασκευή της Λέσβου. Το Επιμελητήριο εξέδωσε 
δελτίο τύπου το οποίο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ   και πα-
ρουσίασε στοιχεία που δηλώνουν την επιτυχία και την 
μεγάλη αποδοχή της εκδήλωσης από γεωτεχνικούς και 
τοπικούς παράγοντες. 

•	 Το Παράρτημα Αιγαίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζητά από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την 
παράταση, για τουλάχιστον ένα μήνα, της προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Υπομέτρο 2.1 «Χρή-
ση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – 
Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβου-
λευτικών υπηρεσιών». Δείτε το σχετικό αίτημα προς τον 
Υπουργό ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
•	 Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

επισημαίνει τις αδικίες που αντιμετωπίζουν οι κτηνο-
τρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της 
Κεντρικής Μακεδονίας, όσον αφορά τη μοριοδότησή 
τους για ένταξη στο πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτρο-
φίας. Επίσης μέσα από την επιστολή που στέλνει στον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προτείνει 
τρόπους για την άρση αυτών των αδικιών. Δείτε την επι-
στολή του παραρτήματος  στον Υπουργό, ΕΔΩ.  

•	 Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
εξέδωσε Δελτίο Τύπου ενόψει του εορτασμού της Πα-
γκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 5 Ιουνίου 2022. Δείτε 
το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

•	 Υ.Α. 665/178484/27-6-2022: Καθορισμός ύψους ενί-
σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της 
κτηνοτροφίας βάσει της απόφασης 1628/64707/14-
06-2017 (Β’ 494) του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων για το έτος ενίσχυσης 2021, ΦΕΚ 
3284/Β/27.06.2022. 

•	 Υ.Α. 667/179363/27-6-2022: 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 3284/Β/27.06.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 945/177710/24-6-2022: Οριστικός κατάλογος 
δικαιούχων ενισχύσεων του τομέα της παραγωγής γε-
ωργικών προϊόντων σε αγρότες και αγροτικές επιχει-
ρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία σε όλη την 
Επικράτεια, στο πλαίσιο της Ανακοίνωσης C(2020) 
1863/19.3.2020 και συμψηφισμός αυτών με βέβαιες και 
εκκαθαρισμένες οφειλές, ΦΕΚ 3284/Β/27.06.2022. 

•	 Υ.Α. 706/177039/24-6-2022: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1178/27361/24-03-2015 απόφασης «Καθορισμός λε-
πτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής 
ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονι-
σμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β’ 430), ΦΕΚ 
3277/Β/24.06.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 907/168520/24-6-2022:  Χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων στον τομέα της εκτροφής χοίρων σε όλη την 
Επικράτεια, λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαι-
σίου με βάση την υπό στοιχεία C(2020)1863/19.03.2020 
ανακοίνωση της Επιτροπής (Προσωρινό Πλαίσιο), 
καθώς και με βάση την υπό στοιχεία C(2022)2165 
final/01.04.2022 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
ΦΕΚ 3277/Β/24.06.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 938/176385/24-6-2022: Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 600/102813/14.4.2022 (Β’ 1852) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, για τη χορήγηση ενίσχυσης στους Κτηνο-
τρόφους σε όλη την Επικράτεια σύμφωνα με το άρθρο 
61 του ν. 4919/2022 (Α’ 71), ΦΕΚ 3273/Β/24.06.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 934/175241/23-6-2022 : Χορήγηση ενισχύσε-
ων στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων 
σε αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις που επλήγησαν 
από την πανδημία σε όλη την Επικράτεια, στο πλαί-
σιο της Ανακοίνωσης C(2020) 1863/19.3.2020, ΦΕΚ 
3271/Β/24.06.2022. 

•	 Υ.Α. 2878/21-6-2022: Παράταση έκτακτων μέτρων 
για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊό-
ντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και 
την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, ΦΕΚ 
3236/Β/24.06.2022.  

•	 Υ.Α. 652/173851/22-6-2022 : Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 1406/52601/04-5-2016 Υπουργικής Απόφασης 
«Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με την διαδικασία 
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μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σε 
εφαρμογή των διατάξεων των καν(ΕΕ) 1307/2013 και 
639/2014» (Β’ 1291), ΦΕΚ 3202/Β/22.06.2022. 

•	 Υ.Α. Φ20/76562/Δ4/21-6-2022 : Καθορισμός Τομέων 
και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.- 
Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2022-2023, ΦΕΚ 
3201/Β/22.06.2022. 

•	 Υ.Α. 57528/17-6-2022: Συμπλήρωση και τροποποίη-
ση της υπό στοιχεία 24613/Δ1/8616/2019 απόφασης 
του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κλάδων και ει-
δικοτήτων, ωραρίου διδασκαλίας κατά κλάδο, εκπαιδευ-
τικών υποχρεώσεων και διαδικασίας πρόσληψης ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών στις εκπαιδευτικές μονάδες 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(ΟΑΕΔ)» (Β’ 2578), ΦΕΚ 3195/Β/22.06.2022.  

•	 Υ.Α. 167/164644/15-6-2022 : Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
525/291651/20-10-2021 απόφασης του Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των 
λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.5 ’’Παρακολού-
θηση και αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής 
υλοποίησης του Μελισσοκομικού Προγράμματος’’ στο 
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισ-
σοκομίας για τα έτη 2021 και 2022» (Β΄ 4955), ΦΕΚ 
3143/Β/22.06.2022. 

•	 Υ.Α. 1335/163482/14-6-2022 : Τροποποίηση της με 
αριθ. πρωτ. 184/27855/2021 Υ.Α. «Προγράμματα Ερ-
γασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 
2021-2022» (Β’ 339), ΦΕΚ 3125/Β/20.06.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 5579/158054/8-6-2022 : Καθορισμός των τελών 
για τους επισήμους ελέγχους και τις άλλες επίσημες 
δραστηριότητες του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 
Μαρτίου 2017 (L 095), που διεξάγονται για την εξακρί-
βωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τη φυτοϋ-
γεία, ΦΕΚ 3114/Β/20.06.2022. 

•	 Υ.Α. 162/160899/9-6-2022 : Υλοποίηση της Δράσης 
1.1 του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος κατά 
τη μεταβατική περίοδο από 1/8/2022 έως 31/12/2022, 
ΦΕΚ 3049/Β/17.06.2022. 

•	 Υ.Α. 163/160900/9-6-2022 : Υλοποίηση της Δράσης 
1.2 του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος κατά 
τη μεταβατική περίοδο από 1/8/2022 έως 31/12/2022, 
ΦΕΚ 3048/Β/17.06.2022. 

•	 Υ.Α. 164/160904/9-6-2022 : Τροποποίηση των υπ’ 
αρ. 137/102856/14-04-2020 (Β’ 1576) και υπ’ αρ. 
138/102859/14-04-2020 (Β’ 1622) αποφάσεων του 
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων σχετικά με την υλοποίηση των Δράσεων 
3.1 και 3.2, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος 

για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορί-
ας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα μελισσοκο-
μικά έτη 2020-2022, ΦΕΚ 3048/Β/17.06.2022. 

•	 Υ.Α. 571/157585/8-6-2022: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1791/74062/02-07-2015 απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολ-
λαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΕ) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου και τους κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 
της Επιτροπής» (Β’ 1468), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 1195/45928/26.04.2017 (Β’ 1491) υπουργική 
απόφαση, ΦΕΚ 3042/Β/17.06.2022. 

•	 Υ.Α. 1354/165055/15-6-2022: Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 1059/128533/13-05-2022 υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέ-
τρων για την εφαρμογή του άρθρου 46 του Καν. (Ε.Ε.) 
1308/2013, του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε.) 
αρ. 1149/2016 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού Κα-
νονισμού (Ε.Ε.) 1150/2016 της Επιτροπής σχετικά με 
την εφαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και 
Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλά-
δα - Εθνικό ’’Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού 
τομέα 2019-2023’’» (Β’ 2418), ΦΕΚ 3018/Β/16.06.2022. 

•	 Υ.Α. 562/151980/2-6-2022 : Καθορισμός ύψους ενίσχυ-
σης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κα-
νονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια του ρυζιού 
για το έτος ενίσχυσης 2021, ΦΕΚ 2995/Β/10.06.2022. 

•	 Υ.Α. 561/151970/2-6-2022 : Καθορισμός ύψους ενίσχυ-
σης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, στον τομέα της καλλιέργειας 
κορινθιακής σταφίδας για το έτος ενίσχυσης 2021, ΦΕΚ 
2995/Β/10.06.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 2005/9-6-2022: Σύσταση Ειδικής Γραμματείας 
για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς στο Υπουρ-
γείο Εσωτερικών, ΦΕΚ 2932/Β/10.6.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 829/146683/30-5-2022: Χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων στον τομέα της εκτροφής Γουνοφόρων σε 
όλη την επικράτεια και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσω-
ρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής 
της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαί-
σιο), όπως τροποποιήθηκε, ΦΕΚ 2739/Β/02.06.2022. 

•	 Υ. Α. 166653/27-5-2022: Καθορισμός συντελεστών 
αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ’ Τριμήνου 
2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 
4412/2016, ΦΕΚ 2735/Β/02.06.2022. 

•	 Υ.Α. 1648/23-05-2022: 10η τροποποίηση της υπ’ αρ. 
13158/2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμο-
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https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25115&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25111&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25110&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25109&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25108&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25107&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25098&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25088&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25078&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25077&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25077&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25076&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25048&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25047&TabID=4
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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 
2719/Β/01.06.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 61972/Ζ1/26-05-2022: Πρακτική άσκηση και 
αποζημίωση των φοιτητών του Τμήματος Γεωπονίας της 
Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλ-
λοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
για το καλοκαίρι του 2022, ΦΕΚ 2667/Β/31.05.2022. 

•	 Υ.Α. 32195/19-05-2022: Μεταφορά υπηρεσιών και αρ-
μοδιοτήτων του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
στο Υπουργείο Εσωτερικών, ΦΕΚ 2655/Β/30.05.2022. 

•	 Ν. 4936/27-05-2022: Εθνικός Κλιματικός Νόμος  - Με-
τάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστα-
σία του περιβάλλοντος, ΦΕΚ 105/Α/27.05.2022. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

•	 Απόφαση (ΕΕ) 2022/982 του Συμβουλίου της 16ης Ιου-
νίου 2022 σχετικά με την υποβολή, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτάσεων για την τροποποίηση 
των προσαρτημάτων I και ΙΙ της σύμβασης για το διε-
θνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας 
που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES), ενόψει της 19ης 
Συνδιάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της CITES, 
και για εγγραφή είδους στο προσάρτημα III της CITES, 
EEL 167/24-06-2022(95-99). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/979 της Επιτροπής 
της 22ας Ιουνίου 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 167/24-06-2022(88-90). 

•	 Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/973 της 
Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 2022 για τη συμπλήρω-
ση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό 
κριτηρίων για την αποδοτικότητα των καλλιεργητικών 
πρακτικών και την ασφάλεια όσον αφορά τη χρήση υπο-
προϊόντων στα προϊόντα λίπανσης της ΕΕ, EEL 167/24-
06-2022(29-33). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση  (ΕΕ) 2022/963 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 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 165/21-06-2022(47). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/953 της Επιτρο-
πής της 22ας Φεβρουαρίου 2022 για την έγκριση τρο-
ποποίησης των προδιαγραφών προστατευόμενης ονο-
μασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής 
ένδειξης [«Επανομή» (Epanomi) (ΠΓΕ)], EEL 165/21-
06-2022(23). 

•	 Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/952 της Επι-
τροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2022 για την τροποποίη-
ση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/118 
σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας 
για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη 
Βόρεια Θάλασσα, EEL 165/21-06-2022(1-22). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/946 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 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 
164/20-06-2022(23-62). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/937 της Επιτροπής 
της 16ης Ιουνίου 2022 για την κατάργηση της απόφα-
σης 2006/563/ΕΚ σχετικά με ορισμένα μέτρα προστα-
σίας όσον αφορά την υψηλής παθογονικότητας γρίπη 
των πτηνών του υποτύπου H5N1 σε άγρια πτηνά στην 
Κοινότητα, EEL 162/17-06-2022(37). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/928 της Επιτρο-
πής της 15ης Ιουνίου 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 161/16-06-2022(67-80). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/925 της Επιτροπής 
της 14ης Ιουνίου 2022 για την τροποποίηση του παραρ-
τήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882 
σχετικά με τις καταγεγραμμένες νόσους υδρόβιων ζώων 
και τον κατάλογο ειδών και ομάδων ειδών οργανισμών 
που συνιστούν σημαντικό κίνδυνο εξάπλωσης των 
εν λόγω καταγεγραμμένων νόσων, EEL 160/15-06-
2022(30). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/921 της Επιτροπής 
της 13ης Ιουνίου 2022 για ορισμένα μέτρα έκτακτης 
ανάγκης σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοί-
ρων στη Γερμανία, EEL 159/14-06-2022(94). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση  (EE) 2022/920 της Επιτροπής 
της 13ης Ιουνίου 2022 για ορισμένα μέτρα έκτακτης 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8fo8RzP0rtD5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWE2P9l1lm_lbGYu82_gKn_HuSkREs6d__I1ficjU9hy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8fo8RzP0rtD5p6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWE2P9l1lm_lbGYu82_gKn_HuSkREs6d__I1ficjU9hy
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8ESpgp0AljOv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcmNR0Ss5iSiH7B4CiP0HkdPL5OeEcKua-hu5WtsA-Av
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8WV61VT5q8qIliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaVXn9O77zFUGPaPFfWDp3fspkzKIx97DqowVaixCDiC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8LCLHE8WeG_Z5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRD-C5RuhpuitVTJQmSoDHnabw2qKAZJY_STzWe6Ab6j
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.167.01.0095.01.ELL&toc=OJ:L:2022:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.167.01.0088.01.ELL&toc=OJ:L:2022:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.167.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2022:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.167.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2022:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.165.01.0047.01.ELL&toc=OJ:L:2022:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.165.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2022:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.165.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2022:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.165.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.164.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2022:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.164.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2022:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.162.01.0037.01.ELL&toc=OJ:L:2022:162:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.161.01.0067.01.ELL&toc=OJ:L:2022:161:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.160.01.0030.01.ELL&toc=OJ:L:2022:160:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.160.01.0030.01.ELL&toc=OJ:L:2022:160:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.159.01.0094.01.ELL&toc=OJ:L:2022:159:TOC
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ανάγκης σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοί-
ρων στην Ιταλία, EEL 159/14-06-2022(90-93). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/917 της Επιτροπής 
της 13ης Ιουνίου 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 
159/14-06-2022(3-42). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/914 της Επιτρο-
πής της 10ης Ιουνίου 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 158/13-06-2022(27-52). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/908 της Επιτροπής της 
8ης Ιουνίου 2022 για τον αποκλεισμό από τη χρηματο-
δότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών 
που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) 
και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΕΓΤΑΑ), EEL 157/10-06-2022(15-65). 

•	 Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2022/905 της Επιτροπής της 
9ης Ιουνίου 2022 για την τροποποίηση των οδηγιών 
2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ όσον αφορά τα πρωτόκολλα 
για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών 
φυτών και κηπευτικών ειδών, EEL 157/10-06-2022(1-8). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (EE) 2022/898 της Επιτροπής 
της 3ης Ιουνίου 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 156/09-06-2022(3-52). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/893 της Επιτροπής 
της 7ης Ιουνίου 2022 για την τροποποίηση του παραρ-
τήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 152/2009 όσον 
αφορά τις μεθόδους ανάλυσης για την ανίχνευση συ-
στατικών από χερσαία ασπόνδυλα με σκοπό τον επίσημο 
έλεγχο των ζωοτροφών, EEL 155/08-06-2022(24-35). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/892 της Επιτροπής 
της 1ης Απριλίου 2022 σχετικά με την τροποποίηση 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 668/2014 για 
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων, EEL 155/08-06-2022(8-23). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/889 της Επιτροπής 
της 3ης Ιουνίου 2022 με τον οποίο τροποποιείται το πα-

ράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 
για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αντιμε-
τώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και κα-
ταργείται η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/746, EEL 
154/07-06-2022(37-75). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (EE) 2022/875 της Επιτροπής 
της 1ης Ιουνίου 2022 για ορισμένα προσωρινά μέτρα 
έκτακτης ανάγκης σχετικά με την αφρικανική πανώλη 
των χοίρων στην Ιταλία, EEL 152/03-06-2022(190). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/861 της Επιτροπής 
της 1ης Ιουνίου 2022 για τη θέσπιση έκτακτων κανόνων 
για τις δεύτερες αιτήσεις των κρατών μελών για ενωσια-
κή ενίσχυση για την προώθηση της κατανάλωσης φρού-
των και λαχανικών και τη διανομή γάλακτος στα σχολεία 
και για παρέκκλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 
2017/39 όσον αφορά την ανακατανομή της ενωσιακής 
ενίσχυσης, για την περίοδο από την 1η Αυγούστου 2022 
έως τις 31 Ιουλίου 2023, EEL 151/02-06-2022(42-44). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/857 της Επιτροπής 
της 31ης Μαΐου 2022 για ορισμένα προσωρινά μέτρα 
έκτακτης ανάγκης σχετικά με την αφρικανική πανώλη 
των χοίρων στη Γερμανία EEL 150/01-06-2022(90). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/854 της Επιτρο-
πής της 31ης Μαΐου 2022 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2020/2235 όσον αφορά τα υποδείγματα πιστοποιητικών 
υγείας των ζώων / επίσημων πιστοποιητικών για την 
είσοδο, στην Ένωση, φορτίων ορισμένων ζώντων προϊό-
ντων ζωικής προέλευσης EEL 150/01-06-2022(69-85). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/852 της Επιτροπής 
της 20ής 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 
150/01-06-2022(23-61). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/845 της Επιτροπής 
της 30ής Μαΐου 2022 για την τροποποίηση των παραρ-
τημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού (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 αναπαραγωγικού 
υλικού πουλερικών και νωπού κρέατος από πουλερικά 
και πτερωτά θηράματα EEL 148/31-05-2022(26-37). 

•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2022/839 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2022 για τη 
θέσπιση μεταβατικών κανόνων για τη συσκευασία και 
την επισήμανση των κτηνιατρικών φαρμάκων που 
έχουν εγκριθεί ή καταχωριστεί σύμφωνα με την οδηγία 
2001/82/ΕΚ ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004, EEL 
148/31-05-2022(6-7).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.159.01.0090.01.ELL&toc=OJ:L:2022:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.159.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2022:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.159.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2022:159:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.158.01.0027.01.ELL&toc=OJ:L:2022:158:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.157.01.0015.01.ELL&toc=OJ:L:2022:157:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.157.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:157:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.156.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2022:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.155.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2022:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.155.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2022:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.154.01.0037.01.ELL&toc=OJ:L:2022:154:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.154.01.0037.01.ELL&toc=OJ:L:2022:154:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.152.01.0190.01.ELL&toc=OJ:L:2022:152:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.151.01.0042.01.ELL&toc=OJ:L:2022:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.150.01.0090.01.ELL&toc=OJ:L:2022:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.150.01.0069.01.ELL&toc=OJ:L:2022:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.150.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2022:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.150.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2022:150:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.148.01.0026.01.ELL&toc=OJ:L:2022:148:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.148.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2022:148:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.148.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2022:148:TOC
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•	 Στις 24 Ιουνίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπα-
τος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας παρου-
σίασαν το ανανεωμένο θεματολόγιο της ΕΕ για τη διεθνή 
διακυβέρνηση των ωκεανών, προτείνοντας δράσεις για 
προστατευμένους, καθαρούς και βιώσιμα διαχειριζόμε-
νους ωκεανούς. Με την πολιτική αυτή, η ΕΕ επιβεβαι-
ώνει τον ενεργό της ρόλο στη διεθνή διακυβέρνηση των 
ωκεανών και ενισχύει τη δέσμευσή της στην υλοποίηση 
της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών καθώς και του 
Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 14 σχετικά με τη ζωή στο 
νερό. Το νέο θεματολόγιο συντελεί σημαντικά στην υλο-
ποίηση της γαλάζιας πτυχής της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας. Ενόψει της 2ης διάσκεψης των Ηνωμένων 
Εθνών για τους ωκεανούς (27 Ιουνίου — 1 Ιουλίου 2022, 
Λισαβόνα) και της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιοποικιλότητα (COP15) (5-17 Δεκεμβρίου 2022 στο 
Μόντρεαλ) και σε συνδυασμό με την πρόταση της Επιτρο-
πής για νομικά δεσμευτικούς στόχους για την αποκατά-
σταση των οικοσυστημάτων, μεταξύ άλλων στη θάλασσα, 
η ΕΕ αποδεικνύει την ισχυρή της δέσμευση για τους ωκε-
ανούς. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Στις 22 Ιουνίου 2022, η Επιτροπή ενέκρινε πρωτοπορι-
ακές προτάσεις για την αποκατάσταση των κατεστραμ-
μένων οικοσυστημάτων και την επαναφορά της φύσης 
στην Ευρώπη, από τη γεωργική γη και τις θάλασσες έως 
τα δάση και το αστικό περιβάλλον. Η Επιτροπή προτεί-
νει επίσης τη μείωση της χρήσης και του κινδύνου των 
χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50 % έως το 2030. Αυ-
τές είναι οι εμβληματικές νομοθετικές προτάσεις για να 
δοθεί συνέχεια στις στρατηγικές για τη βιοποικιλότητα 
και «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και θα συμβάλουν 
στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας 
του εφοδιασμού τροφίμων στην ΕΕ και σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 17 Ιουνίου 2022, 
ανακοίνωση όπου περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο 
μπορεί να δώσει συνέχεια στα αποτελέσματα της Δι-
άσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Μετά από ένα 
έτος συζητήσεων, η Διάσκεψη έληξε στις 9 Μαΐου 2022. 
Κατά την τελετή λήξης στο Στρασβούργο, οι πρόεδροι 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του 
Συμβουλίου έλαβαν τελική έκθεση από τους συμμετέχο-
ντες στη Διάσκεψη, η οποία περιείχε 49 ευρείες, φιλόδο-
ξες και μακρόπνοες προτάσεις και 326 επιμέρους μέτρα. 
Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Χάρη στο πρώτο πρόγραμμα του Ταμείου Δίκαιης Με-

τάβασης (ΤΔΜ) που εγκρίθηκε στις 16 Ιουνίου 2022 
από την Επιτροπή, η Ελλάδα θα κινητοποιήσει συνολική 
επένδυση ύψους 1,63 δισ. ευρώ για την άμβλυνση των 
επιπτώσεων της ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης 
στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Το ελληνικό σχέ-
διο θα επωφεληθεί από επιχορηγήσεις ύψους 1,38 δισ. 
ευρώ από το ΤΔΜ. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Από τις 15 Ιουνίου 2022 , ο στόλος των πυροσβεστι-
κών αεροσκαφών της ΕΕ θα είναι λειτουργικός για να 
βοηθήσει τις ευρωπαϊκές χώρες να καταπολεμήσουν 
τις δασικές πυρκαγιές καθ› όλη τη διάρκεια της περιό-
δου αιχμής. Ο στόλος αποτελεί μέρος του rescEU, ενός 
ευρωπαϊκού αποθέματος πόρων για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 12 πυροσβεστικά αε-
ροπλάνα και 1 πυροσβεστικό ελικόπτερο τοποθετημένα 
στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, την 
Κροατία και τη Σουηδία θα είναι έτοιμα να χρησιμοποι-
ηθούν φέτος το καλοκαίρι, όταν οι ανεξέλεγκτες πυρκα-
γιές απαιτήσουν κοινή ευρωπαϊκή αντίδραση για τη διά-
σωση ζωών, μέσων βιοπορισμού και του περιβάλλοντος. 
Δείτε το δελτίο τύπου  ΕΔΩ. 

•	 Υπ.Α.Α.Τ.: Στις 13 Ιουνίου 2022, ο Υφ.Α.Α.Τ. Γ. Στύλιος 
στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας. Δείτε το 
δελτίο τύπου του Υπουργείου  ΕΔΩ. 

•	 Στις 7 Ιουνίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνω-
σε τις πρώτες 118 περιφέρειες και τοπικές αρχές που 
θα συμμετάσχουν στην αποστολή της ΕΕ για την προ-
σαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την αποκαλούμενη 
αποστολή για την προσαρμογή, η οποία θα στηρίξει την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τη στρατηγική της 
ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Δείτε το 
σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Στις 1 Ιουνίου 2022, η Επιτροπή δημοσίευσε την ανα-
κοίνωσή της με τίτλο «Προς μια πιο βιώσιμη αλιεία στην 
ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και κατευθύνσεις για το 2023» 
που περιλαμβάνει την ετήσια εξέταση της διαχείρισης 
της αλιείας από την ΕΕ και τις προτεραιότητες για το 
2023. Τα αριθμητικά στοιχεία, όπως αξιολογήθηκαν από 
ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς, δείχνουν 
ότι οι προσπάθειες διατήρησης αποδίδουν περαιτέρω 
καρπούς και ότι η αλιευτική πολιτική της ΕΕ υλοποιεί 
τον στόχο για μείωση της υπεραλίευσης στα ευρωπαϊκά 
ύδατα. Συγχρόνως, εξακολουθούν να χρειάζονται περαι-
τέρω προσπάθειες για την προστασία των θαλάσσιων 
πόρων, τόσο μέσω της διατήρησης υψηλών επιπέδων 
φιλοδοξίας εντός της ΕΕ όσο και μέσω της επιδίωξης 
για επίτευξη των ίδιων υψηλών προτύπων στο πλαίσιο 

Ευρώπη

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3742
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3746
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3750
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3711
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3719
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/13149-dt140622a
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3527
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της συνεργασίας με χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Νορβηγία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο και τα παράκτια κράτη. Δείτε το 
δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς 
ύψους 50 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του κτηνοτροφικού 
τομέα στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ου-
κρανία. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού 

πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο 
ενέκρινε η Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022, βάσει του 
άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), αναγνω-
ρίζοντας ότι η οικονομία της ΕΕ αντιμετωπίζει σοβαρή 
διαταραχή. Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου που εκδόθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 1 Ιουνίου τ.έ. ΕΔΩ. 

•	 Το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ θα λειτουργήσει για το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Με-
ταπτυχιακού Διπλώματος (ΜΔ) με τίτλο: «Αειφορικά 
Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική 
Αλλαγή». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν 
την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά από 4 Ιουλί-
ου έως 5 Σεπτεμβρίου 2022. Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

•	 Ο Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του 
Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφι-
ους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επι-
στήμη Τροφίμων κα Διατροφή». Η προθεσμία υπο-
βολής των αιτήσεων είναι από τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 
2022 έως και την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022. Πε-
ρισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

•	 Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Τρόφιμα, Διατροφή & Υγεία (Food, 
Nutrition & Health)», καλεί τους ενδιαφερόμενους 
υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, 
από 24 Μαΐου έως 12 Σεπτεμβρίου 2022. Για περισ-
σότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

•	 Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Αν-
θρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων. Ι) Γα-

λακτοκομία ΙΙ) Οινολογία», καλεί τους ενδιαφερό-
μενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υπο-
βάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμ-
ματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος, από 24 Μαΐου έως 12 Σεπτεμβρίου 
2022. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

•	 Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Αν-
θρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων», 
καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχια-
κούς φοιτητές να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση 
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Γραμματείας του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, από 24 Μαΐου έως 
12 Σεπτεμβρίου 2022.Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

•	 Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης παρουσιάζει το Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: Χρηματοοικονομική 
Τεχνολογία-FinTech.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλλουν την αίτησή τους από 23 Αυγούστου έως 
23 Σεπτεμβρίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

•	 Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστη-
μών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος ανακοι-
νώνει την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Καινοτόμα Συστήματα 
Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής», για την περίοδο 
2022 - 2023. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλ-
λουν την αίτησή τους μέχρι 20 Αυγούστου 2022. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

Ευρώπη

Μεταπτυχιακά

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3303
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_3062
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25121&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25041&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25036&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25035&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25034&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25022&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25021&TabID=4
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Ελλάδα
Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια 
ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕ-
ΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..

Ευρώπη
•	 Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο 

πιάτο», η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχε-
τικά με την πρωτοβουλία της για τη διαμόρφωση ενός 
πιο βιώσιμου συστήματος τροφίμων. Πρόκειται για τη 
Στρατηγική «Farm to Fork» ή «Από το Αγρόκτημα στο 
Πιάτο». Με αυτή την πρωτοβουλία-πλαίσιο, η Επιτροπή 
φιλοδοξεί να καταστήσει τα συστήματα τροφίμων μας 
πιο βιώσιμα και ανθεκτικά, ώστε να παρέχουν τρόφι-
μα υγιεινά και φιλικά προς το περιβάλλον. Το πλαίσιο 
για ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων θα συμβάλει επίσης 
στην καθιέρωση κατάλληλης επισήμανσης των τροφί-
μων, η οποία θα βοηθά τους καταναλωτές να κάνουν 
βιώσιμες επιλογές. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 
21 Ιουλίου 2022, και αναμένεται να συγκεντρώσει από-
ψεις και στοιχεία σχετικά με βασικά ζητήματα, κυρίως 
σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης της βιωσιμότητας και 
της ανθεκτικότητας των συστημάτων τροφίμων. Περισ-
σότερα για τη διαβούλευση και συμμετοχή  εδώ .

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

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε στις 29/4/2022, δημό-
σια διαβούλευση για την εκτίμηση επιπτώσεων μιας νο-
μοθεσίας 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 με-
ταλλαξιογένεση και cisgenesis (και τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές που προέρχονται από αυτά), καθώς και σχε-
τικά 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.  

ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία Ζωοδυναμική ΕΠΕ αναζητά Γεωπόνους και Κτηνιάτρους συνεργάτες. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.

Διαβούλευση

Εργασία

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. )

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13174-Sustainable-EU-food-system-new-initiative/public-consultation_el
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/transparency-register_el
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Flaw%2Fbetter-regulation%2Fhave-your-say%2Finitiatives%2F12899-%25CE%2598%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2580%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%2582-%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2583%25CE%25B9%25CE%25B5%25CF%2582-%25CF%2583%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25BF-%25CE%25B4%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%25BA%25CE%25B1%25CE%25BB%25CF%2585%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25B7-%25CE%25B4%25CE%25B9%25CE%25B1%25CF%2587%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B7%2Fpublic-consultation_el%3Ffbclid%3DIwAR2EB_ESdvPOHNK_Ww0ztQdKzvWt2YqgWZ3b9JTIdLaWmTrpMrzVT-coVuQ&h=AT3zLdL1ijozlSIaedIHFBrFaqKK-QeDnV66Upme9n8AjzWuAeCiGsXLh6ytS0w2eGVziDr0NCKx9jcrfzzRV5dgbcVlS7ImiLmxTQsiZboTpgLMYxfpIcS7fc5yJ5D5Furb3zAOx0Q
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24927&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25058&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24344&TabID=1
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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 ΑΠΟΜΟΝΩΜΕ-

ΝΩΝ 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 

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- 
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2022

25TH ANNUAL ESDAR CONFERENCE 2022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α.Π.Θ., ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Web: www.esdar2022.org 

29-30
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2022

7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙ-
ΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

«ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ & ΚΙΝΔΥΝΟΙ»

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο- κτήριο Πατησίων

Web: www.eedsa.gr 

3-6
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2022

20Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
Ξενοδοχείο Porto Palace

Web: http://20.phytopath.gr 

5-7
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2022 

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙ-

ΚΕΣ 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 «ΥΔΡΟ-
ΒΙΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

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