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Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ  Γ Ε Ω Τ . Ε . Ε .
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Γεωτεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), έχοντας υπόψη τις κείμενες 
διατάξεις, προκήρυξε εκλογές για την ανάδειξη των Ορ-
γάνων 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. 
Τα αναλυτικά ψηφοδέλτια των συνδυασμών των υποψη-
φίων που συμμετέχουν στις εκλογές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της 11ης 
Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτά οριστικοποιήθηκαν μετά την 
ανακήρυξη των υποψηφίων από το Δ.Σ. του Επιμελητη-
ρίου, στη συνεδρίασή του της 9ης Νοεμβρίου 2022 για το 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ μπορείτε να τα δείτε παρακάτω:

	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΓΕΚ)   
	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-

ΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)
	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
	ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ Εκλογική Συ-

νεργασία ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ    ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- 
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟ-
ΒΟΥΛΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟ-
ΜΕΝΟΙ 

Τα αναλυτικά ψηφοδέλτια των συνδυασμών των υποψη-
φίων που συμμετέχουν στις εκλογές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. της 11ης 
Δεκεμβρίου 2022, όπως αυτά οριστικοποιήθηκαν μετά την 
ανακήρυξη των υποψηφίων από το Δ.Σ. του Επιμελητηρί-
ου, στη συνεδρίασή του της 9ης Νοεμβρίου 2022 για κάθε 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ μπορείτε να τα δείτε παρακάτω:

•	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
•	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
•	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
•	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
•	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΝΗΣΩΝ
•	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
•	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
•	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕ-

ΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
•	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
•	 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τέλος , μπορείτε να δείτε παρακάτω, τις ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ των 
παρατάξεων, που συμμετέχουν στις εκλογές του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
της 11ης Δεκεμβρίου 2022, για την ανάδειξη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου.

	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-
ΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΔΑΚΕ- ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) 

	ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΓΕΚ) 
	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟ-

ΜΕΝΟΙ 
	ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ Εκλογική 

Συνεργασία ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- 
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΡΩΤΟ-
ΒΟΥΛΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

Χρηστικές πληροφορίες για την ψηφοφορία μπορείτε να 
δείτε  ΕΔΩ. 
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Τεύχος 65 Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Παραρτήματα 

Να συμπεριληφθούν τα πτυχία Κτηνιατρικής στους 
αποδεκτούς τίτλους σπουδών για τις θέσεις του 
κλάδου ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων της Προκήρυξης 
2Γ/2022

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμ-
βουλίου Επιλογής Προσωπικού., το Γεωτεχνικό Επιμελη-

τήριο Ελλάδας ζητά την άμεση τροποποίηση της υπ’ αριθ. 
2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π., με την 
προσθήκη των πτυχίων των Τμημάτων Κτηνιατρικής στους 
αποδεκτούς τίτλους σπουδών για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ 
Επιστήμης Τροφίμων. Δείτε τη σχετική επιστολή ΕΔΩ. 
   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
•	 Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κεντρικής 

Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφάσισε τον ορισμό των 
εκλογικών τμημάτων για τις εκλογές της 11ης Δεκεμ-
βρίου 2022, στην περιοχή αρμοδιότητας του Παραρτή-
ματος. Δείτε τα εκλογικά τμήματα ΕΔΩ.

•	 Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
ζητά με επιστολή του την προσωπική παρέμβαση του 
Πρωθυπουργού, έτσι ώστε να διατηρηθεί απρόσκοπτη 
η λειτουργία του Αγροκτήματος του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δείτε τη σχετική επιστολή 
ΕΔΩ. Επίσης απέστειλε και νέα επιστολή στον Πρωθυ-
πουργό για την λειτουργία του Ταμείου Διοικήσεως και 
Διαχειρίσεως των Πανεπιστημιακών Δασών του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δείτε τη νέα 
επιστολή ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ανατολικής Στε-
ρεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφάσισε των ορισμό των 
εκλογικών τμημάτων για τις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 
2022, στην περιοχή αρμοδιότητας του Παραρτήματος. Δεί-
τε τα εκλογικά τμήματα ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κεντρικής Ελ-
λάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφάσισε των ορισμό των εκλογικών 
τμημάτων για τις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2022, στην 
περιοχή αρμοδιότητας του Παραρτήματος. Δείτε τα εκλογι-
κά τμήματα ΕΔΩ. Λόγω εκτέλεσης εργασιών στο κτίριο της 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Φθιώ-
τιδας και της αδυναμίας διεξαγωγής των εκλογών του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. στις 11 Δεκεμβρίου 2022 στο συγκεκριμένο χώρο 
που είχε οριστεί με το 385/14-11-2022 έγγραφο, η Δ.Ε. του 
Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας έχοντας και τη σύμφωνη 
γνώμη των πολιτικών παρατάξεων, αποφάσισε να ορίσει ως 
νέο εκλογικό Τμήμα Φθιώτιδας το ΠOΛITIΣTIKO KENTPO 
ΔHMOY ΛAMIEΩN, Δ/NΣH: ΛEΩNIΔOY 11, ΛAMIA 351 
00, 2OΣ OPOΦOΣ. Δείτε το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Δυτικής Μακε-

δονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφάσισε των ορισμό των εκλογι-
κών τμημάτων για τις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2022, 
στην περιοχή αρμοδιότητας του Παραρτήματος. Δείτε τα 
εκλογικά τμήματα ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ανατολικής Μα-
κεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφάσισε των ορισμό των εκλογι-
κών τμημάτων για τις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2022, 
στην περιοχή αρμοδιότητας του Παραρτήματος. Δείτε τα 
εκλογικά τμήματα ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Πελοποννήσου 
& Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφάσισε των 
ορισμό των εκλογικών τμημάτων για τις εκλογές της 11ης 
Δεκεμβρίου 2022, στην περιοχή αρμοδιότητας του Παραρ-
τήματος. Δείτε τα εκλογικά τμήματα ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΝΗΣΩΝ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ηπείρου- Νή-
σων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφάσισε τον ορισμό των εκλογικών 
τμημάτων για τις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2022, στην 
περιοχή αρμοδιότητας του Παραρτήματος. Δείτε τα εκλογι-
κά τμήματα ΕΔΩ.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Κρήτης του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. αποφάσισε των ορισμό των εκλογικών τμημάτων 
για τις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2022, στην περιοχή 
αρμοδιότητας του Παραρτήματος. Δείτε τα εκλογικά τμή-
ματα ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Θράκης του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. αποφάσισε των ορισμό των εκλογικών τμημάτων 
για τις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2022, στην περιοχή 
αρμοδιότητας του Παραρτήματος. Δείτε τα εκλογικά τμή-
ματα ΕΔΩ. 

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25689&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25595&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25592&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25600&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25612&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25608&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25683&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25609&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25603&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25616&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25594&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25619&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25620&TabID=2


3. Νοέμβριος 2022

Τεύχος 65 Παραρτήματα 

Νομοθεσία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
•	 Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Αιγαίου του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. αποφάσισε τον ορισμό των εκλογικών τμημά-
των για τις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2022, στην πε-
ριοχή αρμοδιότητας του Παραρτήματος. Δείτε τα εκλογι-
κά τμήματα ΕΔΩ. Το Παράρτημα Αιγαίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
προχώρησε σε αλλαγή έδρας του εκλογικού τμήματος 
της Π.Ε. Χίου για τις εκλογές της 11ης Δεκεμβρίου 2022. 

Δείτε το νέο εκλογικό τμήμα της Π.Ε. Χίου ΕΔΩ.   
•	 Το Παράρτημα Αιγαίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εξέδωσε Δελτίο 

Τύπου σχετικά με την παράταση, κατά 15 ημέρες, της 
καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των αιτή-
σεων πληρωμής τουλάχιστον του 20% της επενδύσεων 
της Δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλ-
λουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» στην 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
•	 Κ.Υ.Α. Α.1164/22-11-2022 :Τροποποίηση της υπό στοι-

χεία Α.1115/ 22.08.2022 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Όροι, προϋποθέσεις και 
διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων 
της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 
(Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωρ-
γία για το έτος 2022, δικαιούχοι επιστροφής του ειδι-
κού φόρου κατανάλωσης πρόσωπα, κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων 
για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για 
την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή 
καθώς και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού» 
(Β’ 4485), ΦΕΚ 6016/Β/28.11.2022. 

•	 Κ.Υ.Α.697/359312/25-11-2022 :Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 635/321245/26.10.2022 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση 
ενίσχυσης, σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω 
της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των 
λιπασμάτων σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 
(Α’ 195)» (Β’ 5579), ΦΕΚ 6014/Β/25.11.2022. 

•	 Κ.Υ.Α.2321/11-11-2022 :Ρυθμίσεις θεμάτων που αφο-
ρούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους 
δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης της Δράσης 2 του 
Μέτρου 3.4.3 - «Μέτρα Εμπορίας», (παρ. 3 του άρθρου 
68 του Καν. (ΕΕ) 508/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον 
Καν. (ΕΕ) 1278/2022), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 
5, «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης», του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 
2014-2020, ΦΕΚ 5972/Β/24.11.2022.  

•	 Κ.Υ.Α.1404/331333/4-1-2022 :Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης 
Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του ν. 3877/2010 
(Α’ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής 
εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) και Ασφαλιστική Ενημερότητα» 
(Β’ 1239),  ΦΕΚ 5875/Β/21.11.2022. 

•	 Υ.Α.3148/18-11-2022 :Καθορισμός πλαισίου εφαρμο-
γής του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε 
γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις 
επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ΦΕΚ 
5873/Β/18.11.2022. 

•	 Κ.Υ.Α.127/331499/4-11-2022 :Χορήγηση ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της μετα-
ποίησης και εμπορίας σταφίδας στα πλαίσια εφαρμο-
γής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (L352/24-12-2013) 
όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2020/972 
της Επιτροπής (ΕΕ L 215, 7.7.2020) της Επιτροπής, ΦΕΚ 
5744/Β/09.11.2022. 

•	 Κ.Υ.Α.635/321245/26-10-2022 :Εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος για τη χορήγηση ενίσχυσης, σε επιχειρήσεις γε-
ωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τους κανόνες 
κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης 
και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων σύμ-
φωνα με το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 (Α’ 195), ΦΕΚ 
5579/Β/31.10.2022. 

•	 Υ.Α.Δ11/334219/25-10-2022 :Καθορισμός συντελε-
στών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α’ Τριμήνου 
2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 
4412/2016, ΦΕΚ 5565/Β/31.10.2022.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/2333 της Επιτροπής 

της 23ης Νοεμβρίου 2022 για ορισμένα μέτρα έκτακτης 
ανάγκης σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων 
στην Ισπανία και για την κατάργηση της εκτελεστικής 
απόφασης (ΕΕ) 2022/1913, EEL 308/29-11-2022(22). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2329 της Επιτρο-
πής της 28ης Νοεμβρίου 2022 για την τροποποίηση 
του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/404 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για την Αίγυπτο 
και την Τουρκία στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών 
ή ζωνών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην 
Ένωση φορτίων ορισμένων ιπποειδών, EEL 308/29-11-
2022(5-7). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2316 της Επιτρο-
πής της 25ης Νοεμβρίου 2022 για την τροποποίηση των 
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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 307/28-11-2022(57-131). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/2322 της Επιτροπής 
της 21ης Νοεμβρίου 2022 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 
για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών 
υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορι-
σμένα κράτη μέλη, EEL 307/28-11-2022(164-258). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2305 της Επιτρο-
πής της 24ης Νοεμβρίου 2022 για την ανανέωση της 
έγκρισης της δραστικής ουσίας χαμηλού κινδύνου ιχθυ-
έλαιο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στην αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της 
Επιτροπής, EEL 305/25-11-2022(53-57). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2302 της Επιτρο-
πής της 23ης Νοεμβρίου 2022 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 όσον αφορά τον καθο-
ρισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του 
κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και για την 
αυγοαλβουμίνη, EEL 305/25-11-2022(9-11). 

•	 Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2292 της 
Επιτροπής της 6ης Σεπτεμβρίου 2022 για τη συμπλήρω-
ση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις 
για την είσοδο, στην Ένωση, φορτίων τροφοπαραγωγών 
ζώων και ορισμένων αγαθών που προορίζονται για κατα-
νάλωση από τον άνθρωπο, EEL 304/24-11-2022(1-30). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/2284 της Επιτροπής 
της 14ης Νοεμβρίου 2022 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 
για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών 
υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορι-
σμένα κράτη μέλη, EEL 301/22-11-2022(125-211). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2265 της Επιτρο-
πής της 14ης Νοεμβρίου 2022 για την καταχώριση ονο-
μασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών 
προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών 
ενδείξεων [«Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou» 
(ΠΓΕ)], EEL 300/21-11-2022(3).   

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/2262 της Επιτροπής της 
11ης Νοεμβρίου 2022 για τον αποκλεισμό από τη χρημα-
τοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών 
που πραγματοποιήθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), EEL 299/18-11-2022(69). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/2261 της Επιτροπής 
της 11ης Νοεμβρίου 2022 για τον αποκλεισμό από τη 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δα-
πανών που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), EEL 299/18-11-2022(20-68). 

•	 Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2258 της 
Επιτροπής της 9ης Σεπτεμβρίου 2022 για την τροποποί-
ηση και τη διόρθωση του παραρτήματος III του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου σχετικά με ειδικές απαιτήσεις 
υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης όσον αφορά 
τα αλιευτικά προϊόντα, τα αυγά και ορισμένα ιδιαιτέ-
ρως εξευγενισμένα προϊόντα, και για την τροποποίηση 
του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/624 της 
Επιτροπής σχετικά με ορισμένα δίθυρα μαλάκια, EEL 
299/18-11-2022(5-13). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2204 της Επιτρο-
πής της 11ης Νοεμβρίου 2022 για την τροποποίηση 
του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για 
την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοί-
ρων, EEL 293/14-11-2022(5-47). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2183 της Επιτρο-
πής της 8ης Νοεμβρίου 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 288/09-11-2022(21-77). 

•	 Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2181 της 
Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2022 για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας όσον αφορά 
τις ημερομηνίες έναρξης και τις χρονικές περιόδους για 
το απαράδεκτο των αιτήσεων στήριξης, EEL 288/09-11-
2022(7-17). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (EE) 2022/2176 της Επιτροπής 
της 31ης Οκτωβρίου 2022 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 
για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών 
υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορι-
σμένα κράτη μέλη, EEL 286/08-11-2022(9). 

•	 Απόφαση (ΕΕ) 2022/2109 του Συμβουλίου της 
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24ης Οκτωβρίου 2022 με την οποία καθορίζεται η θέση 
που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, όσον αφορά ορισμένες αποφάσεις που θα τεθούν σε 
ψηφοφορία στην 20ή γενική συνέλευση του Διεθνούς 
Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου, που θα συγκληθεί στις 
4 Νοεμβρίου 2022, EEL 284/04-11-2022 (65-68).  

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2105 της Επιτρο-
πής της 29ης Ιουλίου 2022 για τη θέσπιση κανόνων 
σχετικά με τους ελέγχους συμμόρφωσης των προδια-
γραφών εμπορίας για το ελαιόλαδο και των μεθόδων 
ανάλυσης των χαρακτηριστικών του ελαιολάδου, EEL 
284/04-11-2022(23-48). 

•	 Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2104 της 
Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 2022 για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προδι-
αγραφές εμπορίας του ελαιολάδου, και για την κατάργη-
ση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής 
και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της 
Επιτροπής, EEL 284/04-11-2022(1-22). 

•	 Απόφαση (ΕΕ) 2022/2103 του Συμβουλίου της 
13ης Οκτωβρίου 2022 για τη θέση που πρέπει να λη-
φθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο 
του Συμβουλίου των μελών του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιοκομίας όσον αφορά τη διαγραφή της κατηγορίας 
«κοινό παρθένο ελαιόλαδο» από το παράρτημα Β της δι-
εθνούς συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις 
επιτραπέζιες ελιές, EEL 283/03-11-2022(13-14). 

•	 Απόφαση (ΕΕ) 2022/2102 του Συμβουλίου της 
13ης Οκτωβρίου 2022 για τη θέση που πρέπει να λη-
φθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο 
του Συμβουλίου των μελών του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιοκομίας όσον αφορά τους όρους προσχώρησης της 
κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στη δι-
εθνή συμφωνία του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επι-
τραπέζιες ελιές, EEL 283/03-11-2022(10-12). 

•	 Απόφαση (ΕΕ) 2022/2101 του Συμβουλίου της 
13ης Οκτωβρίου 2022 για τη θέση που πρέπει να λη-
φθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο 
του Συμβουλίου των μελών του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαιοκομίας όσον αφορά τους όρους προσχώρησης της 
κυβέρνησης του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στη 
διεθνή συμφωνία του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επι-
τραπέζιες ελιές, EEL 283/03-11-2022(7-9). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση  (ΕΕ) 2022/2098 της Επιτροπής 
της 25ης Οκτωβρίου 2022 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 
για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών 
υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορι-
σμένα κράτη μέλη, EEL 281/31-10-2022(73). 

•	 Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/2092 της 
Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2022 για την τροποποί-

ηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/232 
και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891 
όσον αφορά τις κοινοποιήσεις από τα κράτη μέλη των 
αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων 
οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικών οργα-
νώσεων, EEL 281/31-10-2022(18-20). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2091 της Επιτρο-
πής της 25ης Αυγούστου 2022 για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892 και του εκτελε-
στικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 511/2012 όσον αφορά τις 
κοινοποιήσεις από τα κράτη μέλη των αναγνωρισμένων 
οργανώσεων παραγωγών, ενώσεων οργανώσεων παρα-
γωγών και διεπαγγελματικών οργανώσεων στους τομείς 
των οπωροκηπευτικών και του γάλακτος και των γα-
λακτοκομικών προϊόντων, EEL 281/31-10-2022(16-17). 

•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2090 του Συμβουλίου της 
27ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με τον καθορισμό των 
αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύ-
ων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική Θάλασ-
σα για το 2023 και για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2022/109 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνα-
τότητες σε άλλα ύδατα, EEL 281/31-10-2022(1-15). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/2077 της Επι-
τροπής της 27ης Οκτωβρίου 2022 για τον ορισμό του 
κέντρου αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 
υπεύθυνο για την επιστημονική και τεχνική συμβολή 
στην καθιέρωση και την εναρμόνιση των μεθόδων δι-
ατήρησης των απειλούμενων φυλών και τη διατήρηση 
της γενετικής ποικιλότητας που υπάρχει εντός των εν 
λόγω φυλών, EEL 280/28-10-2022(10-11). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση  (ΕΕ) 2022/2069 της Επιτροπής 
της 30ής Σεπτεμβρίου 2022 για τη χορήγηση παρέκκλι-
σης στις Κάτω Χώρες σύμφωνα με την οδηγία 91/676/
ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από 
τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, EEL 277/27-
10-2022(195-207). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2067 της Επιτρο-
πής της 25ης Οκτωβρίου 2022 για την τροποποίηση 
του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για 
την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοί-
ρων, EEL 277/27-10-2022(106-148). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2061 της Επιτροπής 
της 24ης Οκτωβρίου 2022 για την τροποποίηση των πα-
ραρτημάτων 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 276/26-10-2022(69-138). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση  (ΕΕ) 2022/2053 της Επιτροπής 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.284.01.0065.01.ELL&toc=OJ:L:2022:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.284.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2022:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.284.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2022:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.284.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.283.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2022:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.283.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2022:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.283.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2022:283:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.281.01.0073.01.ELL&toc=OJ:L:2022:281:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.281.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2022:281:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.281.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2022:281:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.281.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:281:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.280.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2022:280:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.277.01.0195.01.ELL&toc=OJ:L:2022:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.277.01.0195.01.ELL&toc=OJ:L:2022:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.277.01.0106.01.ELL&toc=OJ:L:2022:277:TOC
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της 18ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την αίτηση κα-
ταχώρισης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με 
τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών για αμιγώς 
χορτοφαγικά γεύματα» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, EEL 275/25-10-2022(75-76). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2049 της Επιτρο-
πής της 24ης Οκτωβρίου 2022 για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2325 όσον αφορά 
την αναγνώριση ορισμένων αρχών και φορέων ελέγχου 
για την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων στην Ένωση, 
EEL 275/25-10-2022(64-69). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2047 της Επιτρο-
πής της 24ης Οκτωβρίου 2022 για τη διόρθωση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/2325 όσον αφορά 

την αναγνώριση ορισμένων αρχών ελέγχου και φορέων 
ελέγχου για τον σκοπό της εισαγωγής βιολογικών προϊ-
όντων στην Ένωση, EEL 275/25-10-2022(57-59). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/2004 της Επιτροπής 
της 18ης Οκτωβρίου 2022 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2022/1913 
για ορισμένα μέτρα έκτακτης ανάγκης σχετικά με την 
ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Ισπανία, EEL 274/24-
10-2022(69-75). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/1996 της Επιτροπής 
της 14ης Οκτωβρίου 2022 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 
για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών 
υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορι-
σμένα κράτη μέλη, EEL 273/21-10-2022(24-102). 

•	 Η Επιτροπή ενέκρινε στις 23 Νοεμβρίου 2022, χρηματο-
δότηση ύψους άνω των 380 εκατ. ευρώ για 168 νέα έργα 
σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο του προγράμματος 
LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Τα έργα 
LIFE βρίσκονται στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και μπορούν να βοηθήσουν την ΕΕ να γίνει 
κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, επιτυγχάνοντας τους 
κλιματικούς, ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς της στό-
χους. Στηρίζουν τη βιοποικιλότητα, την αποκατάσταση 
της φύσης και μια κυκλική οικονομία, συμβάλλοντας πα-
ράλληλα στη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας σε 
όλη την ήπειρο. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ.   

•	 Υπ.Α.Α.Τ.: Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, κ. Γιώργος Γεωργαντάς συμμετείχε στο Συμβού-
λιο Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας στις 21 Νοεμβρίου 
στις Βρυξέλλες. Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν θέματα 
δασών, αλιείας, γεωργικές πτυχές του κανονισμού για 
την αποκατάσταση της φύσης, καθώς και η ανακοίνωση 
της Επιτροπής για το επίκαιρο θέμα της διαθεσιμότητας 
και οικονομικής προσιτότητας των λιπασμάτων. Δείτε το 
δελτίο τύπου του Υπουργείου που εκδόθηκε στις 22 Νο-
εμβρίου 2022, ΕΔΩ. 

•	 Υπ.Α.Α.Τ.: Επίσημη έγκριση από την Ε.Ε. του στρατηγι-
κού σχεδίου της χώρας μας για τη Νέα ΚΑΠ 2023-2027. 
Δείτε το δελτίο τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ. 

•	 Κατά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλι-
ματική αλλαγή (COP27), η οποία ολοκληρώθηκε το πρωί 
της Κυριακής (20-11-2022), στο Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύ-
πτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέδειξε φιλοδοξία και ευ-
ελιξία ώστε να παραμείνει εφικτός ο στόχος του περιορι-
σμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5 βαθμό. 

Μετά από μια δύσκολη εβδομάδα διαπραγματεύσεων, οι 
ισχυρές και ενωμένες ευρωπαϊκές προσπάθειες συνέβα-
λαν στην εξασφάλιση μιας συμφωνίας έπειτα από εργώ-
δεις προσπάθειες για να διατηρηθούν ζωντανοί οι στόχοι 
της συμφωνίας του Παρισιού. Οι προσπάθειες εξεύρεσης 
διαύλων επικοινωνίας που κατέβαλε η ΕΕ συνέβαλαν 
επίσης στη θέσπιση ισορροπημένων νέων ρυθμίσεων 
χρηματοδότησης, με διευρυμένη βάση χορηγών, ώστε να 
βοηθηθούν οι ευάλωτες κοινότητες να αντιμετωπίσουν 
τις απώλειες και τις ζημίες που προκαλούνται από την 
κλιματική αλλαγή. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Η Επιτροπή εξέδωσε στις 15 Νοεμβρίου 2022, ανακοίνωση 
με τίτλο «Προς έναν ισχυρό και βιώσιμο τομέα φυκών της 
ΕΕ», μια πρωτοπόρο πρωτοβουλία για την αξιοποίηση του 
δυναμικού των φυκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανακοί-
νωση προτείνει 23 δράσεις για τη δημιουργία ευκαιριών 
για τον κλάδο ώστε να τον βοηθήσει να εξελιχθεί σε έναν 
ισχυρό, βιώσιμο και αναγεννητικό τομέα ικανό να ανταπο-
κριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση της ΕΕ. Η ΕΕ είναι ένας 
από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς προϊόντων θαλάσσιων 
μακροφυκών παγκοσμίως, και η ζήτηση αναμένεται να 
φτάσει τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2030, ιδίως στους το-
μείς των τροφίμων, των καλλυντικών, των φαρμακευτικών 
προϊόντων και της παραγωγής ενέργειας. Δείτε το δελτίο 
τύπου ΕΔΩ. 

•	 Στις 11 Νοεμβρίου 2022, για πρώτη φορά, η ΕΕ και οι 
γειτονικές χώρες της Μεσογείου συμφώνησαν τη θέσπι-
ση πέντε ολοκληρωμένων πολυετών σχεδίων διαχείρισης 
(ΠΣΔ) με βάση τις αρχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής 
(ΚΑΠ). Αυτό το βήμα καθοριστικής σημασίας για τη βελ-
τίωση της περιβαλλοντικής και οικονομικής βιωσιμότη-

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.275.01.0075.01.ELL&toc=OJ:L:2022:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.275.01.0064.01.ELL&toc=OJ:L:2022:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.275.01.0057.01.ELL&toc=OJ:L:2022:275:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.274.01.0069.01.ELL&toc=OJ:L:2022:274:TOC
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τας της αλιείας στη Μεσόγειο είναι αποτέλεσμα της 45ης 
ετήσιας συνεδρίασης της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για 
τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ). Χάρη στις κοινές προσπάθειες της 
Επιτροπής, των κρατών μελών και περισσότερων από 20 
άλλων παράκτιων χωρών, η ΓΕΑΜ ενέκρινε ομόφωνα 
συνολικά 21 φιλόδοξα μέτρα, εκ των οποίων τα 19 υπο-
βλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη διαχείριση 
και τον έλεγχο της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και την 
προστασία ευαίσθητων οικοτόπων. Η ΕΕ στηρίζει επίσης 
την υλοποίηση όλων των μέτρων και της νέας στρατηγι-
κής της ΓΕΑΜ για το 2030 με ετήσια επιχορήγηση ύψους 
8 εκατ. ευρώ. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Η Επιτροπή ενέκρινε στις 10 Νοεμβρίου 2022, αναθεω-
ρημένο σχέδιο δράσης για τον τερματισμό της παράνομης 
εμπορίας άγριων ειδών, όπως ανακοινώθηκε στη στρατη-
γική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Η κερδο-
φόρα παγκόσμια μαύρη αγορά για άγρια είδη παράνομης 
εμπορίας συμβάλλει στην εξάντληση ή την εξαφάνιση ολό-
κληρων ειδών, αλλά και επιτείνει τον κίνδυνο εξάπλωσης 
ζωονόσων (ασθενειών που μεταδίδονται μεταξύ των ζώων 
και του ανθρώπου). Σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση 
του 2020 για την εγκληματικότητα εις βάρος άγριων ει-
δών που εκπονήθηκε από το Γραφείο των Ηνωμένων 
Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόλη-
ψη του Εγκλήματος, κάθε χώρα στον κόσμο πλήττεται από 
την παράνομη εμπορία άγριων ειδών, η οποία αφορά ευρύ 
φάσμα ζωικών και φυτικών ειδών, από χέλια και παγκο-
λίνους έως ροδόξυλο. Το επικαιροποιημένο σχέδιο θα κα-
θοδηγήσει έως το 2027 τις νέες ενωσιακές δράσεις της ΕΕ 
κατά της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών, βασιζόμενο 
στο πρώτο σχέδιο δράσης που είχε εγκριθεί πριν από έξι 
χρόνια. Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Τα λιπάσματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
επισιτιστική ασφάλεια. Η παραγωγή τους και το κόστος 
τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο. 
Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μια πα-
γκόσμια κρίση στον τομέα των ανόργανων λιπασμάτων 
και της ενέργειας υπονομεύει πλέον την επισιτιστική 
ασφάλεια και ωθεί προς τα πάνω τις τιμές των τροφί-
μων παγκοσμίως. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή παρουσίασε στις 9/11/2022, ανακοίνωση σχετικά 
με τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της οικονο-
μικής προσιτότητας των λιπασμάτων. Η ανακοίνωση 
παρουσιάζει ευρύ φάσμα δράσεων και κατευθύνσεων 
σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των προκλήσεων 
που ταλανίζουν επί του παρόντος τους γεωργούς και τη 
βιομηχανία της ΕΕ, καθώς και τις αναπτυσσόμενες χώ-
ρες. Εξετάζεται επίσης η ανάγκη ενίσχυσης της συνολι-
κής ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας των συστημάτων 
τροφίμων μας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση σχετικά με τη διασφάλιση της 

επισιτιστικής ασφάλειας που εκδόθηκε τον Μάρτιο του 
2022, τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και 
το σχέδιο REPowerEU. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Υπ.Α.Α.Τ.: Ο ΥφΑΑΤ, Γιώργος Στύλιος στο Παρίσι για την 
Διάσκεψη των Υπουργών Γεωργίας του ΟΟΣΑ: ΥφΑΑΤ, 
Γιώργος Στύλιος: «δημιουργούμε έναν Πράσινο, Ψηφι-
ακό και Βιώσιμο πρωτογενή τομέα με στόχο να παρά-
γουμε ασφαλέστερα, πιο υγιεινά, θρεπτικά και βιολογικά 
τρόφιμα». Δείτε το δελτίο τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ. 

•	 Στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή (COP27) που ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο (5-
6/11/2022), στο Sharm el-Sheikh της Αιγύπτου, η Επι-
τροπή κάλεσε όλα τα μέρη να λάβουν επειγόντως μέτρα 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
και για την τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει 
στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και του συμ-
φώνου της Γλασκόβης για το κλίμα, που συνήφθη στη 
διάσκεψη COP26 πέρυσι. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Στις 31 Οκτωβρίου 2022,  το Κοινό Κέντρο Ερευνών 
(JRC) της Επιτροπής παρουσίασε την πλέον πρόσφατη 
έκδοση της ετήσιας έκθεσής του για τις δασικές πυρ-
καγιές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια 
Αφρική το 2021. Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι, από τότε που άρχισαν οι καταγραφές το 2006, η 
περσινή περίοδος πυρκαγιών ήταν η δεύτερη χειρότε-
ρη στην επικράτεια της ΕΕ από την άποψη των καμέ-
νων εκτάσεων μετά το 2017, όταν είχαν καεί πάνω από 
10 000 km². Το 2021 κάηκαν πάνω από 5 500 km² γης 
—έκταση υπερδιπλάσια του μεγέθους του Λουξεμβούρ-
γου— μεταξύ των οποίων έκταση άνω των 1 000 km² 
εντός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 
2000, που αποτελεί τη δεξαμενή βιοποικιλότητας της 
ΕΕ. Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Στις 26 Οκτωβρίου 2022,  η Επιτροπή προτείνει αυστη-
ρότερους κανόνες για τους ρύπους του ατμοσφαιρικού 
αέρα, των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, καθώς 
και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Ο καθαρός 
αέρας και το νερό είναι απαραίτητα για την υγεία των 
ανθρώπων και των οικοσυστημάτων. Η ατμοσφαιρική 
ρύπανση από μόνη της ευθύνεται για σχεδόν 300 000 
πρόωρους θανάτους στην Ευρώπη κάθε χρόνο· οι προ-
τεινόμενοι νέοι κανόνες θα μειώσουν, σε βάθος δεκα-
ετίας, κατά περισσότερο από 75 % τους θανάτους που 
συνδέονται με επίπεδα του κύριου ρύπου PM2.5 πάνω 
από τις τιμές που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμ-
μές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Σε ό,τι αφορά 
τον αέρα και τα ύδατα, όλοι οι νέοι κανόνες παρέχουν 
σαφή απόδοση των επενδύσεων χάρη στα οφέλη για την 
υγεία, την εξοικονόμηση ενέργειας, την παραγωγή τρο-
φίμων, τη βιομηχανία και τη βιοποικιλότητα. Αντλώντας 
διδάγματα από την ισχύουσα νομοθεσία, η Επιτροπή 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6842
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6538
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6564
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/13918-dt041122
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6465
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προτείνει, αφενός, να καταστούν αυστηρότερα τα επι-
τρεπόμενα επίπεδα ρύπων και, αφετέρου, να βελτιωθεί 
η εφαρμογή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι στόχοι μείωσης 
της ρύπανσης επιτυγχάνονται συχνότερα στην πράξη. 
Οι σημερινές προτάσεις αποτελούν σημαντική πρόοδο 
για τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
για μηδενική ρύπανση, στόχος της οποίας είναι ένα πε-
ριβάλλον ελεύθερο από επιβλαβείς ρύπους έως το 2050. 
Ανταποκρίνονται επίσης σε συγκεκριμένα αιτήματα της 
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Δείτε το δελτίο 
τύπου ΕΔΩ. 

•	 Στις 24 Οκτωβρίου 2022, στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος 
στο Λουξεμβούργο, η Επιτροπή εξασφάλισε μια φιλόδο-
ξη διαπραγματευτική εντολή για την επικείμενη διάσκε-
ψη COP27 για το κλίμα τον Νοέμβριο και για τη διάσκε-
ψη COP15 για τη βιοποικιλότητα τον Δεκέμβριο. Η ΕΕ θα 
ασκήσει πιέσεις για αυξημένη δράση σε παγκόσμιο επίπε-
δο για την αντιμετώπιση των διασυνδεδεμένων κρίσεων 
του κλίματος και της βιοποικιλότητας, ενώ θα συνεργαστεί 

με ομοϊδεάτες εταίρους για την εξασφάλιση επιτυχούς έκ-
βασης και στις δύο διασκέψεις. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Στις 18 Οκτωβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απο-
φάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολι-
τών για αμιγώς χορτοφαγικά γεύματα». Οι διοργανώτρι-
ες και οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας ζητούν τη θέ-
σπιση νόμου που θα προβλέπει ρητά την υποχρέωση να 
προσφέρεται μια εναλλακτική δυνατότητα επιλογής αμι-
γώς χορτοφαγικών γευμάτων (vegan) στους ιδιωτικούς 
και δημόσιους χώρους πώλησης τροφίμων και ποτών 
στην Ευρώπη. Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριές της 
υποστηρίζουν ότι με τον τρόπο αυτόν θα ληφθεί υπόψη 
η αναδυόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με 
τα δικαιώματα των ζώων, πράγμα που θα συμβάλει τόσο 
στην καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης με την αύ-
ξηση της κατανάλωσης τροφίμων φυτικής προέλευσης 
όσο και στη μείωση του κόστους των τροφίμων. Δείτε το 
σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ.

Ε λ λ ά δ α

•	 Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ.. 

•	 Από τις 16 Νοεμβρίου 2022, τίθεται σε διαβούλευση η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ), που αφορά στις προστα-
τευόμενες περιοχές «Natura 2000», σε τμήμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ειδικότερα πρόκειται για την περιοχή: 
ΕΠΜ 8α των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Κέας-Κύθνου, Μήλου. Η δημόσια διαβού-
λευση για την ΕΠΜ,  η οποία διενεργείται από τους μελετητές των ΕΠΜ, φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας https://ypen.gov.gr/diavouleusi και θα διαρκέσει έως και τις 16 Δεκεμβρίου 2022. Θα 
ακολουθήσει η εκπόνηση Σχεδίων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με τα αντίστοιχα Προεδρικά Διατάγ-
ματα. Περισσότερα για τη διαβούλευση δείτε ΕΔΩ.

ΦΕΚ – ΑΣΕΠ: Πρόσκληση/Προκήρυξη για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό. Πε-
ριλαμβάνει θέσεις για όλους τους κλάδους των Γεωτεχνικών (Γεωπόνους, Δασολόγους, Κτηνίατρους, Γεωλόγους, Ιχθυο-
λόγους). Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 2 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή 
και ώρα 08:00 και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ. 
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6278
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_6383
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https://ypen.gov.gr/se-diavoulefsi-i-eidiki-perivallontiki-meleti-epm-pou-afora-stis-prostatevomenes-perioches-natura-2000-se-tmima-tis-perifereias-notiou-aigaiou/
https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20221000075

