
Τεύχος 64

1. Οκτώβριος 2022

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

ΤΕΥΧΟΣ 64

Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (σελ.1-3)
Παραρτήματα (σελ. 4)
Νομοθεσία (σελ.4-6)
Ευρώπη (σελ. 6)
Μεταπτυχιακά (σελ. 7)
Διαβούλευση (σελ. 7)
Εργασία (σελ. 8)
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων  (σελ. 8)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Μάμαλης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Διονύσιος Γκούτης, Μέλος Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σταμάτης Δαφνής, Τμήμα Εκδόσεων, Εκδηλώσεων
& Δημοσίων Σχέσεων ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Αφροδίτη Κορωνιώτου, Τμήμα Εκδόσεων,
Εκδηλώσεων & Δημοσίων Σχέσεων
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
SKGPRESS ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
pub_relations@geotee.gr

Προκήρυξη Εκλογών Γεωτεχνικού  Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συνδιοργάνωσε, με 
μεγάλη επιτυχία, εκδήλωση με το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, την Γενική Γραμματεία Ενωσιακών 
Πόρων και Υποδομών και τη συμβολή του Εθνικού Αγροτι-
κού Δικτύου, την Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022, με θέμα 
«Νέοι Αγρότες –Νέες Δυνατότητες- Νέες Χρηματοδοτι-
κές Ευκαιρίες από το ΠΑΑ» . Στόχος της εκδήλωσης ήταν 
η ενημέρωση για τις ευκαιρίες και τα κίνητρα που δίνονται 
μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για τη 
μετάβαση στο νέο παραγωγικό μοντέλο για μια περισσότερο 
ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή γεωργία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Γεωτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), έχοντας υπόψη τις διατά-
ξεις των άρθρων 6 του Ν. 1474/84, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 21 του Ν. 2458/97 καθώς και το αρ. 2 του 
Π.Δ. 334/85 και την παρ. 1α του αρ. 18 του ν. 4691/20, 
προκηρύσσει,  εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων 
Διοίκησής του. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε ολόκληρη τη 
χώρα στις 11 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή, από 
τις 08:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

 Καλούνται όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου που επιθυ-
μούν να εκλεγούν στα Όργανα Διοίκησής του, να υποβάλ-
λουν τις υποψηφιότητές τους στο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέχρι 
και την 1η Νοεμβρίου 2022. Γίνονται δεκτές οι υποψη-
φιότητες για την εκλογή αντιπροσώπων ή μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών, που 
υποβάλλονται από συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψη-
φίους με δήλωσή τους προς το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

 Οι υποψηφιότητες μπορεί να κατατεθούν και στα Πε-
ριφερειακά Παραρτήματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τις οποίες υπο-
χρεούται ο Πρόεδρος της Δ.Ε. να διαβιβάσει στο Δ.Σ. την 
επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Μπο-
ρεί, επίσης, οι υποψηφιότητες να σταλούν μέσα στην πα-
ραπάνω προθεσμία, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή 
ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Βενι-
ζέλου 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Email: info@geotee.gr).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, μέχρι και την ημερομηνία 

υποβολής της υποψηφιότητάς τους, να έχουν εξοφλήσει 
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Επιμελητήριο 
και για το έτος 2021 (πληροφορίες για οικονομικές υπο-
χρεώσεις στο Λογιστήριο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., email: finances@
geotee.gr, τηλ. 2310278817-8 και 2310236305, εσωτ. 3).

Οι υποψήφιοι για τα όργανα διοίκησης των Περιφερει-
ακών Παραρτημάτων πρέπει να ασκούν την επαγγελματι-
κή τους δραστηριότητα (ή να διαμένουν, προκειμένου για 
τα ανεπάγγελτα, άνεργα ή ομότιμα μέλη) στην περιφέρεια 
αρμοδιότητας του συγκεκριμένου παραρτήματος, στα όρ-
γανα του οποίου επιθυμούν να εκλεγούν.

Τέλος, κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ταυ-
τόχρονα υποψηφιότητα για:
 α) το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
 β) τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος στο οποίο 

ανήκει και 
 γ) τους Αντιπροσώπους των Κλάδων, στη Συνέλευση 

του Παραρτήματός του και στη Γενική Συνέλευση του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Για το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Αν. Μάμαλης

Δείτε πληροφορίες για τις εκλογικές διαδικασίες που 
περιλαμβάνονται στην 1η Ανακοίνωση που εξέδωσε το Επι-
μελητήριο ΕΔΩ. 

Εκδήλωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
«Νέοι Αγρότες- Νέες Δυνατότητες- Νέες Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες από το Π.Α.Α.»

Σε συνεργασία με το ΥΠ.Α.Α.Τ. & τη συμβολή του Ε.Α.Δ.

mailto:finances@geotee.gr
mailto:finances@geotee.gr
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25474&TabID=1
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Την εκδήλωση συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Γ. 
Μακρής, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παραβρισκό-
μενους έδωσε τον λόγο στον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γ. Στύλιο. Ο Υπουργός στον 
σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε με στοιχεία στην 
επιτυχία του προγράμματος των Νέων Αγροτών, τόνισε 
πως η επιτυχία ανήκει σε όλους τους υπηρεσιακούς πα-
ράγοντες που χειρίστηκαν το πρόγραμμα και επεσήμανε 
ότι η κατεύθυνση στο εξής ακολουθεί το τρίπτυχο Έρευ-
να- Καινοτομία, Εκπαίδευση- Κατάρτιση, Επιχειρηματι-
κότητα. Τέλος ευχαρίστησε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τους γεωτε-
χνικούς, τόνισε πως αυτοί θα οδηγήσουν τους αγρότες 
στην επόμενη ημέρα, διασφαλίζοντας την αυτάρκεια της 
χώρας σε αγαθά και παρέχοντας όχι μόνο επισιτιστική 
ασφάλεια αλλά και άνοδο, φέρνοντας στην χώρα έσοδα 
και οδηγώντας την στην ανάπτυξη.

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Γενικός Γραμματέας 
Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ. κ. Δ. Πα-
παγιαννίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στη χρησιμότητα των 
χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορούν να επιλέξουν οι 
αγρότες για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους.

Ακολούθησε ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σ. Μάμα-
λης, ο οποίος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε στα μέ-
τρα που στόχο έχουν την αύξηση της παραγωγικότητας 
των αγροτικών προϊόντων. Επεσήμανε ότι τα μέτρα του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης υλοποιήθηκαν κατά 
τον καλύτερο τρόπο και με την παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
, μέσα από προτάσεις και απόψεις που τέθηκαν και υιο-
θετήθηκαν από την πολιτική ηγεσία. Τόνισε ότι τα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία είναι ο πυρήνας για τα μέτρα που θα 
οδηγήσουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και συνο-
ψίζοντας αναφέρθηκε στον ρόλο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και των 
Γεωτεχνικών και στη συνεχή παρουσία τους κοντά στην 
πολιτεία και στον αγρότη.

Επίσης την εκδήλωση χαιρέτισαν η πρώην Υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κα. Κ. Μπατζελή, 
ο Πρόεδρος της ΠΟΣΓ κ. Δ. Σοφολόγης, ο Βουλευτής Β΄ 
Θεσσαλονίκης κ. Δ. Βαρτζόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Γ. Κεφα-
λάς ενώ την εκδήλωση παρακολούθησαν οι Αντιπεριφε-
ρειάρχες Δυτικής Ελλάδας κ. Βασιλόπουλος , Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης κ. Β. Δελησταμάτης, ο Αντιπρόε-
δρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Ε. Σπυρίδης και πλήθος γεωτεχνικών.  

Οι εργασίες της εκδήλωσης ξεκίνησαν με εισήγηση 
που ανέπτυξε ο κ. Ν. Μανέτας, Προϊστάμενος της ΕΥΔ 
ΣΣ ΚΑΠ με θέμα «Στρατηγικός σχεδιασμός για την προ-
ώθηση της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης στον 
αγροδιατροφικό τομέα». Ο κ. Μανέτας στην εισήγη-
σή του επεσήμανε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο 
αγροδιατροφικός τομέας, αναφέρθηκε στην Νέα ΚΑΠ , το 
σημαντικότερο χρηματοδοτικό μέσο, όπως είπε και στις 
προκλήσεις της και τόνισε τους 5 άξονες προτεραιότητας 
του στρατηγικού σχεδιασμού του Υπ.Α.Α.Τ. Συγκεκριμένα 
εστίασε στη διαβούλευση & ενημέρωση των παραγωγών, 
στη συμβουλευτική υποστήριξη με εκπαίδευση & κατάρ-
τιση, στην ηλικιακή ανανέωση του πρωτογενή τομέα, 
στην συνεργασία και δικτύωση μεταξύ παραγωγών, πα-
νεπιστημίων και αγοράς και τέλος στην προώθηση βι-
ώσιμων ιδιωτικών επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα.  

Ακολούθησε εισήγηση από τον κ. Ε. Τσιατούρα, Προϊ-
στάμενο της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμε-
ταλλεύσεις- ΕΥΕ ΠΑΑ, με θέμα «Νέοι Γεωργοί- Κίνητρα 
για την πρώτη εγκατάσταση στον πρωτογενή τομέα και 
την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων». Ο κ. Ε. Τσιατού-
ρας παρουσίασε με στοιχεία την επιτυχία του προγράμ-
ματος των Νέων Γεωργών και αναφέρθηκε διεξοδικά 
στα Σχέδια Βελτίωσης που αποτελούν την επόμενη δη-
μόσια ενίσχυση για υλοποίηση επενδύσεων σε επίπεδο 
γεωργικής εκμετάλλευσης. Τόνισε ότι ο κάθε παραγωγός 
πρέπει να επιλέξει και να συνεργαστεί με τον γεωτεχνικό 
που αυτός επιθυμεί να τον βοηθήσει για να έχει θετικά 
αποτελέσματα στην επιχείρησή του και τέλος αναφέρ-
θηκε σε χρηστικές πληροφορίες του προγράμματος που 
αφορούσαν σε στοιχεία αξιολόγησης, κριτήρια βαθμολό-
γησης, κ.λ.π. Στη συνέχεια με την προβολή βίντεο πα-
ρουσιάστηκαν παραδείγματα νέων αγροτών με επενδυ-
τικά σχέδια ΠΑΑ 2014-2022. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε  από τον κ. Μ. Γαρδι-
κιώτη, Γενικό Γραμματέα Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ο οποίος συ-
νοψίζοντας επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητάει 
νέο πρότυπο για αυτό και ο ίδιος θεωρεί ότι έρχονται 
αλλαγές που θα υλοποιήσουν τον μετασχηματισμό που 
επιχειρείται, με την συνεργασία όλων των κλάδων. Τό-
νισε ότι ο γεωτεχνικός πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται 
δίπλα στον αγρότη και πρέπει να τον συμβουλέψει ορθά 
ώστε να πάρει αυτά που πρέπει και όχι αυτά που ενδεχο-
μένως θέλει. Επίσης τόνισε ότι το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης πρέπει να έχει αλληλουχία και συνέχεια. Τε-
λειώνοντας αφού ευχαρίστησε τους παραβρισκόμενους, 
τους εισηγητές, τους γεωτεχνικούς, υποσχέθηκε ότι το 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συνεχίζοντας να εκπληρώνει τον ρόλο του, θα 
επανέλθει σύντομα με άλλες εξίσου ενδιαφέρουσες εκ-
δηλώσεις.  
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ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) έδωσε 
το παρόν στην 29η  Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανη-
μάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων – AGROTICA 2022, που 
πραγματοποιήθηκε 20- 23 Οκτωβρίου 2022 στη Δ.Ε.Θ. - 
HELEXPO, στο Περίπτερο του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίμων, μαζί με τους υπόλοιπους εποπτευόμε-
νους φορείς του Υπουργείου (Περίπτερο 2, stand 27). 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης το Επιμελητήριο συνδιοργάνω-
σε εκδήλωση, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο-
φίμων, την Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υπο-
δομών και τη συμβολή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, την 
Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022, με θέμα «Νέοι Αγρότες 
–Νέες Δυνατότητες- Νέες Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες 
από το ΠΑΑ» . Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση 
για τις ευκαιρίες και τα κίνητρα που δίνονται μέσα από το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για τη μετάβαση 
στο νέο παραγωγικό μοντέλο για μια περισσότερο ανθεκτική, 
πράσινη και ψηφιακή γεωργία. Δείτε αναλυτικό δελτίο τύπου 
που εξέδωσε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την εκδήλωση ΕΔΩ. 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Την πρώτη ημέρα λειτουργίας της Έκθεσης, Πέμπτη 20 
Οκτωβρίου 2022, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σ. Μάμα-
λης, συμμετείχε σε εκδήλωση του Γ.Π.Α. και του Ινστιτού-
του Μελέτης & Προώθησης Φαρμακευτικών Αρωματικών 
Φυτών με θέμα «Η σύνδεση της παραγόμενης έρευνας στο 
Γ.Π.Α. στον τομέα των ΦΑΦ με την πρωτογενή παραγωγή, 
την μεταποίηση, την επιχειρηματικότητα και την εμπορία» 
καθώς και σε εκδήλωση της Εντομολογικής Εταιρείας Ελ-
λάδος με θέμα « Νέες προκλήσεις και τάσεις στην ολοκλη-
ρωμένη αντιμετώπιση εντομολογικών εχθρών καλλιεργει-
ών σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον».
  Το βράδυ της πρώτης ημέρας, πραγματοποιήθηκε η τελε-
τή των εγκαινίων στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός», 
με την παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Εκ μέρους του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-

λάδας, στην τελετή εγκαινίων παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σπυρίδων Μάμαλης, ο Γε-
νικός Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης και το 
Μέλος του Δ.Σ. κ. Ρήγας Γιοβαννόπουλος.
Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, ο Πρόεδρος συμμε-
τείχε σε εκδήλωση του Τμήματος Γεωπονίας του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος με θέμα «Ορθές πρακτικές 
εφαρμογής & διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο 
πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής» και σε εκδήλωση του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός 
στην αγροτική παραγωγή: Έργο Η2020 ATLAS» ενώ ο Γενι-
κός Γραμματέας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε εκδήλωση του Υπ.Α.Α.Τ..
Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου ο Πρόεδρος χαιρέτησε το 9ο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο της AGROTICA με θέμα «Οι Νέες Τεχνο-
λογίες ως Μοχλός Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας», που 
συνδιοργανώθηκε από την HELEXPO- ΔΕΘ και το Τμήμα 
Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Επίσης την ίδια ημέρα, ανέπτυξε 
εισήγηση με θέμα «Ο ρόλος των Γεωτεχνικών στην αύξηση 
της παραγωγικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων», σε 
ημερίδα που συνδιοργάνωσε η Εθνική Ένωση Αγροτικών 
Συνεταιρισμών και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων με θέμα «ΚΑΠ 2023- 2027 και Συνεταιρισμοί». Τέ-
λος συμμετείχε σε διημερίδα εκδηλώσεων «Καλλιεργώντας 
την Καινοτομία με Σεβασμό στο Περιβάλλον» που διοργάνωσε 
ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και θέμα «Νέες προσεγγίσεις στη φυτο-
προστασία και ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων & Αειφόρος διαχείριση φυσικών πόρων στη Γε-
ωργία» καθώς και σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος 
Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων με θέμα «Οι προκλή-
σεις του σήμερα: Μαζί εξασφαλίζουμε το αύριο για την τροφή 
της τροφής μας». Οι κ.κ. Μ. Γαρδικιώτης,  Γενικός Γραμματέας 
του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και Ε. Σπυρίδης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ,  συμμετείχαν στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 
AGROTICA, στις εκδηλώσεις του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και στην 
εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σ.Π.Ε.Λ.
Την τελευταία ημέρα λειτουργίας της έκθεσης,  ο Πρόεδρος 
συμμετείχε στη διημερίδα  εκδηλώσεων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ με θέμα «Παραδοσιακές και Νέες Καλλιέργειες: Έρευ-
να, Ανάδειξη & Προοπτικές». 

To ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 29η AGROTICA , 2022
Πολυδιάστατη ήταν η συμμετοχή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην 29η AGROTICA 2022, 
που πραγματοποιήθηκε από τις 20 μέχρι τις 23 Οκτωβρίου στον εκθεσιακό χώρο της Δ.Ε.Θ. – HELEXPO

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25528&TabID=1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

•	 Δημοσιεύθηκε ψήφισμα το οποίο συνυπογράφουν Επιστημονικοί & Επαγγελματικοί Φορείς της Δυτικής Ελλάδας, 
μεταξύ των οποίων και το Παράρτημα Πελοποννήσου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και αφορά στο υψηλό ενεργειακό κόστος, το φλέ-
γον αυτό ζήτημα που απασχόλησε τους φορείς που συμμετείχαν στη σχετική συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε 
τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 στα γραφεία του Εμπορικού & Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών. Δείτε το ΨΗΦΙΣΜΑ. 

•	 Παρατίθεται η Γνωμοδότηση Επιτροπής του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 122004/13-7-2004 ΑΕΠΟ 
του έργου: «Αυτοκινητόδρομος Τρίπολης – Καλαμάτας, τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα», ως προς τα πρόσθετα/συμπληρω-
ματικά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά τεχνικά έργα στην περιοχή της Καλαμάτας Περιφέρειας Πελοποννήσου. Δείτε 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ΕΔΩ.

•	 Σε συνέχεια της Μελέτης «Αστικές Δενδροφυτεύσεις Μεγάλης Κλίμακας» που εκπονήθηκε από Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. 
Δυτικής Ελλάδας και καθότι αυτή αφορά σε γεωτεχνικό αντικείμενο, το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς 
Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παραθέτει ακολούθως επισημάνσεις που έκανε επί του κειμένου της Μελέτης η Γεωπόνος-Αρ-
χιτέκτονας Τοπίου και μέλος του Παραρτήματος κα. Αιμιλία Σκούρα και οι οποίες εγκρίθηκαν ομόφωνα στην υπ αριθμ. 
7/12-10-2022 συνεδρίαση της Δ.Ε. του Παραρτήματος. Δείτε τις επισημάνσεις που κατατέθηκαν στον Πρόεδρο του 
ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ΕΔΩ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
•	 Απόφαση 1070/303568/12-10-2022 του Γενικού Γραμ-

ματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του 
Υπ.Α.Α.Τ. :Καθορισμός ύψους ετήσιας συνδρομής εγγε-
γραμμένων στα Μητρώα Γεωργικών Συμβούλων (Γ.Σ.) 
και Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.), 
ΦΕΚ 5437/Β/20.10.2022 . 

•	 Κ.Υ.Α.2618/13-10-2022 :Διάρθρωση και αρμοδιότητες 
των Ειδικών Υπηρεσιών του Στρατηγικού Σχεδίου Κοι-
νής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, ΦΕΚ 
5375/Β/18.10.2022. 

•	 Υ.Α.2545/10-10-2022 :Πρόσκληση υποβολής προτάσε-
ων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της πα-
ρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» του 
στρατηγικού σχεδίου της κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
2023-2027, ΦΕΚ 5361/Β/17.10.2022. 

•	 Κ.Υ.Α.1494/299861/10-10-2022 :Έγκριση προγράμμα-
τος οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λει-
τουργικών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή 
κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου 
της χώρας, (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, 
εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής 
των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το 

έτος 2022, ΦΕΚ 5291/Β/13.10.2022. 
•	 Υ.Α.96618/10-10-2022 :Καθορισμός των Κωδικών 

Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε 
εμπορική δραστηριότητα για την εγγραφή των φυσι-
κών προσώπων στο Γ.Ε.ΜΗ. - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
44070/28.4.2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων (Β’ 2226), ΦΕΚ 5290/Β/13.10.2022. 

•	 Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/100124/3310/30-9-2022 :Δίωξη αγρι-
όχοιρων και υβριδίων αυτού, καθώς και μη δεσποζό-
μενων χοίρων σε δασικού χαρακτήρα περιοχές και σε 
αγροτικές και λοιπές εκτάσεις, σε όλη την επικράτεια 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί ο 
υπερπληθυσμός τους στη γεωργία, στη δημόσια ασφά-
λεια και στη βιοποικιλότητα, ΦΕΚ 5228/Β/10.10.2022. 

•	 Υ.Α.1161/272138/16-9-2022 :Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
2243/333582/27.12.2020 υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός των τύπων και των τεχνικών προδιαγραφών 
κατασκευής θερμοκηπίων και θαλάμων καλλιέργειας 
μανιταριών καθώς και θερμοκηπίων και θαλάμων θερ-
μοκηπιακού τύπου φαρμακευτικής κάνναβης και δια-
δικασία έγκρισης και ελέγχου αυτών» (Β’ 5432), ΦΕΚ 
5137/Β/03.10.2022. 

•	 Υ.Α.94084/30-9-2022 :Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύ-
σεων «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Με-
ταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλ-
λιέργεια» του ν. 4887/2022, ΦΕΚ 5130/Β/01.10.2022. 
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•	 Υ.Α.3943/22-9-2022 :Καθορισμός θεσμικού πλαισίου 
εφαρμογής του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος 
του Υπομέτρου 14.1 «Καλή μεταχείριση των Χοίρων εν-
σταβλισμένης εκτροφής» του Μέτρου 14 «Καλή μεταχεί-
ριση των ζώων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης 2014-2020, ΦΕΚ 5088/Β/29.09.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 92172/27-9-2022 :Καθορισμός ειδικών όρων, 
προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την 
υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022, 
επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωρ-
γικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 
του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτρο-
πής, ΦΕΚ 5053/Β/27.09.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 92195/27-9-2022 :Καθορισμός των ειδών επεν-
δυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής 
παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 
500.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχεί-
ρηση, που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενι-
σχύσεων του ν. 4887/2022 και των προδιαγραφών, 
πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, κα-
θώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή των ενι-
σχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού, ΦΕΚ 
5052/Β/27.09.2022. 

•	 Υ.Α. 3993/23-9-2022 :Παράταση έκτακτων μέτρων 
για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊό-
ντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και 
την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, ΦΕΚ 
5027/Β/26.09.2022. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1961 της Επιτρο-

πής της 17ης Οκτωβρίου 2022 για την τροποποίηση 
των παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανο-
νισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για 
τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες 
επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, 
ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νω-
πού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα, EEL 
270/18-10-2022(16-61). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1960 της Επιτρο-
πής της 17ης Οκτωβρίου 2022 για τον καθορισμό των 
όγκων ενεργοποίησης για τα έτη 2023 και 2024 με σκο-
πό την ενδεχόμενη επιβολή πρόσθετων εισαγωγικών 
δασμών για ορισμένα οπωροκηπευτικά, EEL 270/18-
10-2022(12-15). 

•	 Απόφαση (ΕΕ) 2022/1952 του Συμβουλίου της 
13ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με τη θέση που πρέπει να 
ληφθεί εξ ονόματος της Ένωσης στο πλαίσιο της ειδικής 
επιτροπής για τις γεωγραφικές ενδείξεις και το εμπόριο 
οίνων και αλκοολούχων ποτών που συστάθηκε με τη 

συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, 
και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου, όσον αφο-
ρά την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού της ειδικής 
επιτροπής, EEL 269/17-10-2022(10-16). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1942 της Επιτρο-
πής της 13ης Οκτωβρίου 2022 για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/2019 όσον αφορά 
ορισμένα φυτά Jasminum polyanthum Franchet κατα-
γωγής Ουγκάντας που προορίζονται για φύτευση, για 
την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2020/1213 όσον αφορά τα φυτοϋγειονομικά μέτρα για 
την είσοδο των εν λόγω φυτών για φύτευση στο έδαφος 
της Ένωσης και για τη διόρθωση του εκτελεστικού κανο-
νισμού (ΕΕ) 2020/1213 όσον αφορά τα φυτοϋγειονομι-
κά μέτρα για την είσοδο ορισμένων φυτών για φύτευση 
Jasminum polyanthum Franchet, καταγωγής Ισραήλ, 
στο έδαφος της Ένωσης, EEL 268/14-10-2022(16-21). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (EE) 2022/1913 της Επιτροπής 
της 4ης Οκτωβρίου 2022 για ορισμένα μέτρα έκτακτης 
ανάγκης σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων 
στην Ισπανία, EEL 261/07-10-2022(53-59). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1911 της Επι-
τροπής της 6ης Οκτωβρίου 2022 για την τροποποίη-
ση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου 
για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των 
χοίρων, EEL 261/07-10-2022(6-47). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (EU) 2022/1853 της Επιτρο-
πής της 30ής Σεπτεμβρίου 2022 για την τροποποί-
ηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 
(ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδή-
λωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτη-
νών σε ορισμένα κράτη μέλη, EEL 257/05-10-2022(13). 

•	 Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1845 της 
Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 2022 για τη διόρθωση ορι-
σμένων γλωσσικών εκδόσεων του παραρτήματος I του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά 
τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημέ-
νων οπωροκηπευτικών, EEL 256/04-10-2022(1-2). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1841 της Επιτρο-
πής της 30ής Σεπτεμβρίου 2022 για την τροποποίη-
ση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου 
για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των 
χοίρων, EEL 254/03-10-2022(3-42). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1840 της Επιτρο-
πής της 26ης Σεπτεμβρίου 2022 για την καταχώριση 
ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομα-
σιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγρα-
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Ευρώπη

φικών ενδείξεων [«Αρνάκι Λήμνου / Arnaki Limnou» 
(ΠΓΕ)], EEL 254/03-10-2022(1-2). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1676 της Επιτρο-
πής της 29ης Σεπτεμβρίου 2022 για την τροποποίηση 
των παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανο-
νισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για 
τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες 
επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, 

ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών και νω-
πού κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα, EEL 
252/30-09-2022(17-63). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (EE) 2022/1658 της Επιτροπής 
της 26ης Σεπτεμβρίου 2022 για την κατάργηση της εκτε-
λεστικής απόφασης (ΕΕ) 2022/1189 για ορισμένα μέτρα 
έκτακτης ανάγκης σχετικά με την αφρικανική πανώλη 
των χοίρων στη Γερμανία, EEL 249/27-09-2022(56). 

•	 Υπ.Α.Α.Τ.: Ο ΥφΑΑΤ Γιώργος Στύλιος στο Συμβούλιο 
Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιήθηκε 
στο Λουξεμβούργο στις 17-18/10/2022. Δείτε το σχετικό 
δελτίο τύπου  ΕΔΩ. 

•	 Υπ.Α.Α.Τ.: Πράσινο φως για την έγκριση του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027. Δείτε το ορι-
στικοποιημένο στρατηγικό σχέδιο της χώρας μας ΕΔΩ. 

•	 Στις 14 Οκτωβρίου 2022, η Επιτροπή ενέκρινε την πρό-
τασή της σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 
2023 για τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Η πρόταση 
προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων 
στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο και υλοποιεί τις 
πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στη δήλω-
ση MedFish4Ever και στη δήλωση της Σόφιας . Αντι-
κατοπτρίζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής να καταστήσει 
βιώσιμη την αλιεία σε αυτές τις δύο θαλάσσιες λεκάνες, 
σύμφωνα με τη στρατηγική της Γενικής Επιτροπής Αλι-
είας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) για το 2030 , η οποία είναι 
η περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας που 
είναι αρμόδια για τη διατήρηση και τη διαχείριση των 
αποθεμάτων ιχθύων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πό-
ντο. Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ.   

•	 Υπ.Α.Α.Τ.: Δύο ελληνικά έργα ΠΑΑ βραβεύτηκαν στον 
ευρωπαϊκό διαγωνισμό RIA 2022 στις Βρυξέλλες. Δείτε 
το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Μετά την πρωτοφανή περίοδο δασικών πυρκαγιών στην 
Ευρώπη, η Επιτροπή προτείνει στις 5 Οκτωβρίου 2022, 
τη χορήγηση ποσού ύψους 170 εκατ. ευρώ από τον προ-
ϋπολογισμό της ΕΕ για την ενίσχυση των επίγειων και 
εναέριων πόρων του rescEU, αρχής γενομένης από το 
καλοκαίρι του 2023. Ως εκ τούτου, ο μεταβατικός στόλος 
rescEU θα διαθέτει συνολικά 22 αεροσκάφη, 4 ελικόπτε-
ρα, καθώς και περισσότερες προεγκατεστημένες ομάδες 
εδάφους. Από το 2025, ο στόλος θα ενισχυθεί περαιτέρω 
διά της εσπευσμένης προμήθειας αεροσκαφών και ελι-
κοπτέρων. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Υπ.Α.Α.Τ.: Ολοκλήρωση διμερών επαφών για το Στρατη-
γικό Σχέδιο της Νέας ΚΑΠ 2023-2027. Δείτε το σχετικό 

δελτίο τύπου ΕΔΩ.  
•	 Στις 4 Οκτωβρίου 2022, η Επιτροπή και ο ύπατος εκ-

πρόσωπος ενέκριναν το σχέδιο δράσης για τη νεολαία 
στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
περίοδο 2022-2027, το πρώτο πλαίσιο πολιτικής για μια 
στρατηγική εταιρική σχέση με τις νέες και τους νέους 
σε όλο τον κόσμο για την οικοδόμηση ενός περισσότε-
ρο ανθεκτικού, βιώσιμου και χωρίς αποκλεισμούς μέλ-
λοντος. Θα συμβάλει στην υλοποίηση διεθνών δεσμεύ-
σεων, όπως το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη έως το 2030 και η συμφωνία του 
Παρισιού για το κλίμα, ενισχύοντας την ουσιαστική συμ-
μετοχή και την ενδυνάμωση των νέων στις πολιτικές 
εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 3 Οκτωβρίου 
2022, ελληνικό πρόγραμμα ύψους 800 εκατ. ευρώ για 
τη στήριξη των μη οικιακών καταναλωτών ηλεκτρικής 
ενέργειας στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της 
Ουκρανίας. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προ-
σωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις, 
το οποίο εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 
2022 και τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022, βάσει 
του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της Συνθή-
κης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), 
αναγνωρίζοντας ότι η οικονομία της ΕΕ αντιμετωπίζει 
σοβαρή διαταραχή. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε η μεγα-
λύτερη επικοινωνιακή εκδήλωση για την προώθηση 
της επιστήμης στην Ευρώπη, η «Ευρωπαϊκή Νύχτα των 
Ερευνητών», σε 26 χώρες, για την προβολή της πολυ-
μορφίας της ευρωπαϊκής έρευνας και καινοτομίας και 
του αντικτύπου της στην καθημερινή ζωή των πολιτών. 
Πραγματοποιήθηκε  σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και 
σε χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευ-
ρώπη». Η εκδήλωση, η οποία συγκεντρώνει πάνω από 
ένα εκατομμύριο επισκέπτες κάθε χρόνο στην Ευρώπη 
και πέραν αυτής, φέρνει τους επιστήμονες πιο κοντά στο 
ευρύ κοινό και τονώνει το ενδιαφέρον για ερευνητικές 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.254.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:254:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.252.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2022:252:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.252.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2022:252:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.249.01.0056.01.ELL&toc=OJ:L:2022:249:TOC
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/13814-dt191022d
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/13813-dt191022c
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6134
http://minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/13737-dt101022d
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5967
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/13686-dt300922a
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5890
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σταδιοδρομίες, ιδίως μεταξύ των νέων. Παιδιά, νεαρά 
άτομα και οικογένειες θα έχουν την ευκαιρία να γνω-
ρίσουν το έργο των ερευνητών μέσω ψυχαγωγικών και 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως παραστάσεις με 
θέμα την επιστήμη, παιχνίδια, κουίζ, διαγωνισμοί, εκ-
θέσεις και ψηφιακές δραστηριότητες. Δείτε το σχετικό 
δελτίο τύπου ΕΔΩ.  

•	 Υπ.Α.Α.Τ.: Πρόσθετες ενισχύσεις, για να αντιμετωπι-
σθούν οι αλλεπάλληλες κρίσεις στον πρωτογενή τομέα, 
πρότεινε ο Γ. Γεωργαντάς στο Συμβούλιο Υπουργών Γε-
ωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. Δείτε το δελτίο τύπου του 
Υπουργείου ΕΔΩ. 

•	 Η Επιτροπή στις 29 Σεπτεμβρίου 2022, λαμβάνει νομι-
κά μέτρα κατά 11 κρατών μελών, καλώντας τα να επι-
σπεύσουν την εφαρμογή της οδηγίας για τα πλαστικά 
προϊόντα μίας χρήσης, προκειμένου να μειωθούν οι 
επιπτώσεις των προϊόντων αυτών στο περιβάλλον και 
στην ανθρώπινη υγεία. Το Βέλγιο, η Δανία, η Εσθονία, 
η Ιρλανδία, η Γαλλία, η Κροατία, η Λετονία, η Πολωνία, 
η Πορτογαλία, η Σλοβενία και η Φινλανδία δεν έχουν 
κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλιστεί η πλήρης μεταφορά της οδηγίας. Δείτε το 
δελτίο τύπου ΕΔΩ.  

Η Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, τε-
χνολογία και βιοοικονομία» του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης αποφάσισε την επαναπροκύρηξη μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2022, της υποβολής υποψηφιοτήτων και της 
κατάθεσης δικαιολογητικών σχετικά με την Προκήρυξη για την εισαγωγή τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακών φοιτητών 
στο συγκεκριμένο ΠΜΣ. Οι λοιποί όροι της προκήρυξης ισχύουν ως έχουν. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.

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

ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥ-
ΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ.. 

•	 Σε διαβούλευση τρείς ακόμα Ειδικές Περιβαλλοντικές 
Μελέτες για τις περιοχές «Νatura 2000» σε Θεσσαλία και 
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη. Η δημόσια διαβούλευση 
για τις ΕΠΜ των τριών αυτών περιοχών, η οποία διενερ-
γείται από τους μελετητές των ΕΠΜ, φιλοξενείται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας https://ypen.gov.gr/diavouleusi και θα διαρκέσει έως 
και τις 4 Νοεμβρίου 2022. Θα ακολουθήσει η εκπόνη-
ση Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιο-
χών με τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα. Περισσό-
τερα για τη διαβούλευση δείτε ΕΔΩ. 

•	 Από τις 10/10/2022, τίθεται σε διαβούλευση η Ειδική 
Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), που αφορά στην προ-
στατευόμενη περιοχή «Natura 2000», στην Εύβοια. Η 
δημόσια διαβούλευση για την ΕΠΜ,  η οποία διενερ-
γείται από τους μελετητές των ΕΠΜ, φιλοξενείται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας https://ypen.gov.gr/diavouleusi και θα διαρκέσει 
έως και τις 10 Νοεμβρίου 2022. Θα ακολουθήσει η 

εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων 
περιοχών με τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγματα. Πε-
ρισσότερα για τη διαβούλευση δείτε ΕΔΩ. 

Ε υ ρ ώ π η
Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 
νέο πλαίσιο της Ε.Ε. για την παρακολούθηση των δασών 
και τα στρατηγικά σχέδια. Στόχος της παρούσας πρωτο-
βουλίας είναι η ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου 
παρατήρησης των δασών, το οποίο θα παρέχει ανοικτή 
πρόσβαση σε λεπτομερείς, ακριβείς, τακτικές και έγκαιρες 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τη διαχείριση 
των δασών της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τα πολλά προϊό-
ντα και υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχουν τα δάση. 
Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε λήψη αποφάσε-
ων για τα δάση βάσει δεδομένων. Η εν λόγω πρωτοβουλία 
αναμένεται να αυξήσει την εμπιστοσύνη του κοινού στη 
διαχείριση των δασών, να μειώσει την παράνομη υλοτομία, 
να παράσχει κίνητρα και να επιβραβεύσει μια πιο βιώσι-
μη διαχείριση των δασών και να στηρίξει την προσαρμογή 
των δασών στην κλιματική αλλαγή. Καταληκτική ημερομη-
νία διαβούλευσης η 17η Νοεμβρίου 2022. Περισσότερα για 
τη διαβούλευση και συμμετοχή σε αυτή, δείτε  ΕΔΩ.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5857
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/13609-dt260922
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5731
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25499&TabID=4
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
https://ypen.gov.gr/diavouleusi
https://ypen.gov.gr/se-diavoulefsi-treis-akoma-eidikes-perivallontikes-meletes-gia-tis-perioches-natura-2000-se-thessalia-kai-anatoliki-makedonia-thraki/
https://ypen.gov.gr/diavouleusi
https://ypen.gov.gr/se-diavoulefsi-i-eidiki-perivallontiki-meleti-epm-pou-afora-stin-prostatevomeni-periochi-natura-2000-stin-evvoia/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13396-%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%95-%CE%BD%CE%B5%CE%BF-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%95-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B1%CF%83%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1_el
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ΕΡΓΑΣΙΑ

•	 Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε τη δημοσίευση προκηρύξεων για την πλήρωση θέσεων Δ.Ε.Π. στα 
Τμήματα  Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Βιοτεχνολογίας, 
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Επιστήμης Τροφίμων και Δια-
τροφής του Ανθρώπου, Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού, Επιστήμης Ζωικής Παραγω-
γής. Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις ΕΔΩ,  ΕΔΩ, ΕΔΩ,  ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ,  ΕΔΩ, ΕΔΩ. Η προθεσμία υποβολής υποψηφι-
οτήτων και δικαιολογητικών λήγει την 2/11/2022.  

•	 Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων της 
Δ.ΥΠ.Α., που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την Προώθηση της απασχό-
λησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανόμενης και της κατάρτισης, για 2.260 άτομα σε 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, να υποβά-
λουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 07/10/2022 και ώρα 11η πρωινή έως και 31/10/2022 και 
ώρα 11η πρωινή. Σημειώνεται ότι μεταξύ των προκηρυσσόμενων θέσεων περιλαμβάνονται 300 θέσεις που αφορούν 
Δασολόγους.  Δείτε τη σχετική προκήρυξη ΕΔΩ. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Καθημερινή Ενημέρωση μέσα από την Ιστοσελίδα 

του Επιμελητηρίου 
Η Ημερήσια Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου περιλαμβάνει δημοσιεύματα 
επάνω σε ζητήματα ευρύτερου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά 

δημοσιεύονται καθημερινά.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3-6 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2022

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

ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
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RawMat2023 «2nd  INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
RAW MATERIALS AND CIRCULAR  ECONOMY -“RAW 
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GREEN TRANSITION»
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