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Τεύχος 66 Δραστηριότητες ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Προσωρινά Αποτελέσματα Εκλογών
του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Ανακοινώθηκαν με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στις 15 Δεκεμβρίου 2022, τα 
προσωρινά αποτελέσματα των εκλογών, της 11ης Δεκεμβρίου 2022, για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης του. Συ-
γκεκριμένα το δελτίο τύπου αναφέρει τα εξής: 

Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης 
(Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικουσών Επιτροπών Παραρτημάτων και Συνέλευσης Αντιπροσώπων των Κλάδων) στο 
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Οι εκλογές διεξήχθησαν σε 67 εκλογικά τμήματα σε όλη την επικράτεια και αφορούσαν το σύνολο των γεωτεχνικών 
της χώρας, δηλαδή όλους τους γεωπόνους, δασολόγους, γεωλόγους, κτηνιάτρους και ιχθυολόγους.

Τα προσωρινά αποτελέσματα (σε 67 από τα 67 εκλογικά τμήματα) έχουν ως εξής:
Ψήφισαν 6417 
Έγκυρα 6095 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβαν: 
• Δ.Α.Κ.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 2.601 (42,7 %)
• ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩ 1.337 (21,9 %)
• ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΓΕΚ) 1116 (18,3 %)
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 597 (9,8 %)
• ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 444 (7,3 %) 
Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, στο 15μελές Δ.Σ. του Επιμελητηρίου εκλέγονται 6 μέλη από τη Δ.Α.Κ.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ,  
4 μέλη από τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, 4 μέλη από την ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ και 
1 μέλος από την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ. Σημειώνεται ότι η θητεία των οργάνων 
διοίκησης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι τετραετής.
Επισημαίνεται ότι τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών θα ανακοινωθούν από την Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή, μετά το πέρας των εργασιών της.

Συνάντηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή 
με τον Πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπύρο Μάμαλη

Σε συνάντηση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή, με τον πρόεδρο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Σπύ-
ρο Μάμαλη, για τα θέματα του κλάδου, τέθηκε το αίτημα συμμετοχής και των δημοσίων υπαλλήλων - μελών του ΓΕΩΤΕΕ 
στον πόρο που διατίθεται προς τους λοιπούς τεχνικούς υπαλλήλους και παρακρατείται από τις πληρωμές των αναδόχων 
δημοσίων έργων. Δείτε το δελτίο τύπου του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών ΕΔΩ. 

Παρέμβαση ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη δυνατότητα εγγραφής των Γεωτεχνικών 
στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών στα πλαίσια των αναγκών του Αναπτυξιακού Νόμου

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε το Επιμελητήριο ανακοινώνει την παρέμβασή του σε Πρόσκληση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για υποβολή δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους που θα στελεχώσουν με την εγγραφή 
τους το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών  (ΕΜΠΑ) με σκοπό την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων 
που εντάσσονται στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, δεδομένου ότι με την πρόκληση αυτή οι Γεωτεχνι-
κοί στερούνται τη δυνατότητα εγγραφής τους σε αυτό. Δείτε το δελτίο τύπου και ενημερωθείτε για την παρέμβαση του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ. 

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25726&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25746&TabID=1
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Υ.Α.5855/13-12-2022 :13η τροποποίηση της υπ’ αρ. 

13158/2017 (Β’ 4302) απόφασης του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου 
εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσε-
ων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκ-
μετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστα-
σία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», ΦΕΚ 
6535/Β/20.12.2022. 

• Υ.Α.5363/19-12-2022 :Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
2916/374421/2021 υπουργικής απόφασης (Β’ 6266) 
«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 ‘Βι-
ολογική Γεωργία’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 
2220/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, ΦΕΚ 6513/Β/19.12.2022. 

• Υ.Α.152298/Ζ1/8-12-2022 :Ρύθμιση ειδικότερων θεμά-
των σχετικά με τη διαδικασία συγχώνευσης δια απορρο-
φήσεως των φορέων του άρθρου 296 του ν. 4957/2022 
(Α’ 141) από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΦΕΚ 
6357/Β/15.12.2022. 

• Υ.Α. 367126/22-11-2022 :Έγκριση εκατόν πενήντα 
τεσσάρων (154) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια 
Έργα και Μελέτες, ΦΕΚ 6366/Β/15.12.2022. 

• Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/128526/4106/6-12-2022 :Τιμές ανά-
θεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συ-
γκομιδής, ΦΕΚ 6472/Β/17.12.2022. 

• Κ.Υ.Α.185340 ΕΞ 2022/16-12-2022 :Τροποποίηση της 
υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιο-
λογητικών και του ελέγχου των προϋποθέσεων για 
την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών 
από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και κάθε 
αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των προ-
βλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 4 του 
ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του ελάχιστου 
περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας 
για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων» (Β’ 4760), ΦΕΚ 
6447/Β/16.12.2022. 

• Κ.Υ.Α.2300/384441/15-12-2022 :Χορήγηση ενίσχυσης 
σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων σύμφωνα 
με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενερ-
γειακής κρίσης και την αύξηση του κόστους των λιπα-
σμάτων σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 4982/2022 (Α’ 

195), ΦΕΚ 6446/Β/16.12.2022. 
• Υ.Α.2559/9-12-2022 :1η τροποποίηση της υπ’ αρ. 

1920/08.09.2020 υπουργικής απόφασης του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την υλοποίηση του Μέτρου 6.6.1 “Έλεγχος κι 
Επιβολή”, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 3 “Προαγωγή 
της Εφαρμογής της ΚΑλΠ” του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 [περ. β της 
παρ. 2 του άρθρου 76, του Καν. (Ε.Κ.) 508/2014 - αγορά 
και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών διαβίβασης 
δεδομένων]» (Β΄ 3916), ΦΕΚ 6400/Β/15.12.2022. 

• Κ.Υ.Α. 84653/12-12-2022 :Καθορισμός των πόρων, 
της διαδικασίας, των κριτηρίων και του τρόπου χρη-
ματοδότησης των δήμων, για την υλοποίηση δράσε-
ων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ΦΕΚ 
6331/Β/13.12.2022.  

• Υ.Α. 3429/9-12-2022 :Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
3148/18-11-2022 (Β’ 5873) απόφασης του Υφυπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Καθορισμός 
πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσω-
ρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδι-
αίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία»”, ΦΕΚ 6245/Β/09.12.2022. 

• Υ.Α. 5480/29-11-2022 :12η τροποποίηση της υπ’ αρ. 
13158/2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου εφαρμο-
γής των Δράσεων 4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευ-
σης” και 4.1.3 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλ-
λουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του 
περιβάλλοντος” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020» (Β’ 4302), ΦΕΚ 
6185/Β/06.12.2022. 

• Υ.Α. 3459/363447/30-11-2022 :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.) 
αριθ. 1149/2016 της Επιτροπής και του Εκτελεστικού 
Κανονισμού (Ε.Ε.) 1150/2016 της Επιτροπής σχετικά με 
την εφαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και 
Μετατροπής των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελ-
λάδα-Εθνικό “Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού 
τομέα 2019-2023“» (Β’ 2418), ΦΕΚ 6146/Β/05.12.2022. 

• Π.Δ.85/14-12-2022: Καθορισμός προσόντων διορισμού 
σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο), 
ΦΕΚ 232/Α/17.12.2022. 

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25802&TabID=4
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2473 της Επιτροπής της 14ης 

Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγορι-
ών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊό-
ντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, EEL 327/21-12-2022(82). 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2472 της Επιτροπής της 14ης 
Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασο-
κομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την 
εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 
108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, EEL 327/21-12-2022(1-81). 

• Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2513 της 
Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 2022 για την τρο-
ποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2017/891 όσον αφορά το μέγιστο ποσό στήριξης για 
αποσύρσεις οπωροκηπευτικών από την αγορά με σκοπό 
τη δωρεάν διανομή τους, EEL 326/21-12-2022(6-7). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2504 της Επιτρο-
πής της 19ης Δεκεμβρίου 2022 για την τροποποίηση 
των παραρτημάτων III και V του εκτελεστικού κανονι-
σμού (ΕΕ) 2020/2235 όσον αφορά τα υποδείγματα πι-
στοποιητικών υγείας των ζώων / επίσημων πιστοποιητι-
κών και επίσημων πιστοποιητικών για την είσοδο, στην 
Ένωση, φορτίων ορισμένων αλιευτικών προϊόντων και 
ιδιαιτέρως εξευγενισμένων προϊόντων ζωικής προέλευ-
σης, καθώς και το υπόδειγμα ιδιωτικής βεβαίωσης για 
την είσοδο ορισμένων σύνθετων προϊόντων στην Ένω-
ση, EEL 325/20-12-2022(62-86). 

• Απόφαση (ΕΕ) 2022/2489 του Συμβουλίου της 25ης Νο-
εμβρίου 2022 για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονό-
ματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 42η σύνοδο της 
διαρκούς επιτροπής της σύμβασης για τη διατήρηση 
της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 
Ευρώπης (η «σύμβαση της Βέρνης»), EEL 323/19-12-
2022(90-91). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2487 της Επιτρο-
πής της 16ης Δεκεμβρίου 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 
323/19-12-2022(75-87). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2486 της Επιτρο-

πής της 16ης Δεκεμβρίου 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 323/19-12-2022(33-74). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/2458 της Επι-
τροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για τη μείωση των 
αλιευτικών ποσοστώσεων που διατέθηκαν για ορισμέ-
να αποθέματα το 2022 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, λόγω υπεραλίευσης 
άλλων αποθεμάτων κατά τα προηγούμενα έτη και για 
την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2022/1926 της Επιτροπής, EEL 321/15-12-2022(10-
17). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/2448 της Επιτρο-
πής της 13ης Δεκεμβρίου 2022 σχετικά με τον ορισμό 
επιχειρησιακών κατευθύνσεων για τον τρόπο συγκέ-
ντρωσης των αποδεικτικών στοιχείων που καταδεικνύ-
ουν τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αειφορίας της δασι-
κής βιομάζας που ορίζονται στο άρθρο 29 της οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, EEL 320/14-12-2022(4-11). 

• Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2022/2438 της Επιτροπής της 
12ης Δεκεμβρίου 2022 για την τροποποίηση της οδηγί-
ας 93/49/ΕΟΚ και της εκτελεστικής οδηγίας 2014/98/ΕΕ 
όσον αφορά τους ενωσιακούς ρυθμιζόμενους επιβλαβείς 
οργανισμούς μη καραντίνας στο πολλαπλασιαστικό υλι-
κό καλλωπιστικών φυτών, στο πολλαπλασιαστικό υλικό 
οπωροφόρων φυτών και στα οπωροφόρα δένδρα που 
προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, EEL 319/13-
12-2022(54-65). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2437 της Επιτρο-
πής της 9ης Δεκεμβρίου 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 319/13-12-2022(16-53). 

• Εκτελεστική Απόφαση  (EΕ) 2022/2420 της Επιτροπής 
της 1ης Δεκεμβρίου 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 318/12-12-2022(9-95). 

• Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός αριθ. 196/22/COL της 
Εποπτεύουσας Αρχής της ΕΖΕΣ της 26ης Οκτωβρίου 
2022 για έκτακτα μέτρα στη Νορβηγία σχετικά με την 
εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης 
των πτηνών σύμφωνα με το άρθρο 259 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και τα άρθρα 
21, 39 και 55 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2020/687 [2022/2395], EEL 316/08-12-2022(95-99). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.327.01.0082.01.ELL&toc=OJ:L:2022:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.327.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:327:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.326.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2022:326:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.325.01.0062.01.ELL&toc=OJ:L:2022:325:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.323.01.0090.01.ELL&toc=OJ:L:2022:323:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.323.01.0090.01.ELL&toc=OJ:L:2022:323:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.323.01.0075.01.ELL&toc=OJ:L:2022:323:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.323.01.0075.01.ELL&toc=OJ:L:2022:323:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.323.01.0033.01.ELL&toc=OJ:L:2022:323:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.321.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2022:321:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.321.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2022:321:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.320.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2022:320:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.319.01.0054.01.ELL&toc=OJ:L:2022:319:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.319.01.0054.01.ELL&toc=OJ:L:2022:319:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.319.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2022:319:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.318.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2022:318:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.316.01.0095.01.ELL&toc=OJ:L:2022:316:TOC
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• Απόφαση (ΕΕ) 2022/2391 του Συμβουλίου της 25ης Νο-
εμβρίου 2022 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου των Μελών του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαί-
ας όσον αφορά το πρότυπο εμπορίας που ισχύει για τα 
ελαιόλαδα και τα πυρηνέλαια, EEL 316/08-12-2022(86-
87). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2389 της Επιτρο-
πής της 7ης Δεκεμβρίου 2022 για τον καθορισμό κα-
νόνων για την ομοιόμορφη εφαρμογή των συχνοτήτων 
των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων σε 
φορτία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικει-
μένων που εισέρχονται στην Ένωση, EEL 316/08-12-
2022(42-51). 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2379 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2022 
σχετικά με τις στατιστικές για τις γεωργικές εισρο-
ές και εκροές, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 617/2008 της Επιτροπής και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1165/2008, (ΕΚ) αριθ. 543/2009 
και (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 96/16/ΕΚ του 
Συμβουλίου, EEL 315/07-12-2022(1-29). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2361 της Επιτρο-
πής της 1ης Δεκεμβρίου 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 312/05-12-2022(5-90). 

• Διορθωτικό στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 
2022/2105 της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2022, για 
τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τους ελέγχους συμμόρ-
φωσης των προδιαγραφών εμπορίας για το ελαιόλαδο 
και των μεθόδων ανάλυσης των χαρακτηριστικών του 
ελαιολάδου, EEL 311/02-12-2022(199). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2348 της Επιτρο-
πής της 1ης Δεκεμβρίου 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 311/02-12-2022(97-137). 

• Νωρίς σήμερα το πρωί, στις 19 Δεκεμβρίου 2022, στη 
διάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα (COP15) 
στο Μόντρεαλ του Καναδά, η ΕΕ προσχώρησε μαζί με 
195 χώρες στο ιστορικό παγκόσμιο πλαίσιο του Κουν-
μίνγκ-Μόντρεαλ για τη βιοποικιλότητα. Το πλαίσιο αυτό 
περιλαμβάνει παγκόσμιους γενικούς και ειδικούς στό-
χους με τους οποίους επιδιώκεται η προστασία και η 
αποκατάσταση της φύσης για τις σημερινές και τις μελ-
λοντικές γενιές, η διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης της, 
καθώς και η τόνωση των επενδύσεων για μια πράσινη 
παγκόσμια οικονομία. Μαζί με τη συμφωνία του Παρι-
σιού για το κλίμα, ανοίγει τον δρόμο προς έναν κλιμα-
τικά ουδέτερο, θετικό για τη φύση και ανθεκτικό κόσμο 
έως το 2050. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 19 Δεκεμβρίου 
2022, ανακοίνωση με την οποία παρατείνονται έως τις 
31 Δεκεμβρίου 2025 οι ισχύουσες ρυθμίσεις για τη δια-
κίνηση κτηνιατρικών φαρμάκων από τη Μεγάλη Βρετα-
νία στην Κύπρο, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και τη Βόρεια 
Ιρλανδία. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η συνέ-
χεια του εφοδιασμού με κτηνιατρικά φάρμακα, ιδίως στη 
Βόρεια Ιρλανδία. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 185,9 εκατ. ευρώ το 
2023 για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων προώθη-
σης βιώσιμων και υψηλής ποιότητας γεωργικών προϊό-
ντων διατροφής της ΕΕ, τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμί-
ως. Το πρόγραμμα εργασίας του 2023 για την πολιτική 
προώθησης που εγκρίθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2022 
από την Επιτροπή συμβάλλει στην υλοποίηση των πολι-
τικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την περίοδο 2019-2024, ιδίως της στρατηγικής «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο». Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

• 718,5 εκατ. ευρώ θα δοθούν από το Ταμείο Αλληλεγγύ-
ης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) σε επτά κράτη μέλη ως βοήθεια για την 
αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν από τις τερά-
στιες φυσικές καταστροφές του 2021. Αυτό είναι το απο-
τέλεσμα συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου βάσει πρότασης της Επιτροπής. Δείτε το 
δελτίο τύπου που αφορά στον σεισμό της Κρήτης ΕΔΩ. 

• Η έγκριση και των 28 στρατηγικών σχεδίων (ένα για 
κάθε χώρα της ΕΕ και δύο για το Βέλγιο) από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή σηματοδοτεί την έναρξη της νέας Κοι-
νής Γεωργικής Πολιτικής, η οποία έχει προγραμματιστεί 
για την 1η Ιανουαρίου 2023. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.316.01.0086.01.ELL&toc=OJ:L:2022:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.316.01.0086.01.ELL&toc=OJ:L:2022:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.316.01.0042.01.ELL&toc=OJ:L:2022:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.316.01.0042.01.ELL&toc=OJ:L:2022:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.315.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.312.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2022:312:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.311.01.0199.01.ELL&toc=OJ:L:2022:311:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.311.01.0097.01.ELL&toc=OJ:L:2022:311:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7834
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7798
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7769
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7742
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7639
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• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 14 Δεκεμβρίου 
2022, αναθεωρημένους κανόνες για τις κρατικές ενι-
σχύσεις στους τομείς της γεωργίας, της δασοκομίας, της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Οι αναθεωρημένοι 
κανόνες εναρμονίζουν τις κρατικές ενισχύσεις με τις 
στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, ιδίως την Κοινή 
Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), την Κοινή Αλιευτική Πολιτι-
κή (ΚΑΠ), καθώς και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφω-
νία. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

• Στις 13 Δεκεμβρίου 2022, οι αρμόδιοι για την αλιεία 
υπουργοί στο Συμβούλιο συμφώνησαν σχετικά με τις 
αλιευτικές δυνατότητες για το 2023 όσον αφορά τον Ατ-
λαντικό, το Kattegat και το Skagerrak (συμπεριλαμβα-
νομένων των αποθεμάτων ιχθύων βαθέων υδάτων για 
το 2023 και το 2024), καθώς και τη Μεσόγειο και τον 
Εύξεινο Πόντο. Οι δύο αντίστοιχες προτάσεις υποβλήθη-
καν από την Επιτροπή στις αρχές του φθινοπώρου. Δείτε 
το σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

• Υπ.Α.Α.Τ.: Πρόσθετη χρηματοδότηση της πρωτογενούς 
παραγωγής, λόγω ενεργειακής και ουκρανικής κρίσης 
ζήτησε ο Γ. Γεωργαντάς, στο Συμβούλιο Υπουργών της 
ΕΕ. Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ. 

• Στις 8 Δεκεμβρίου 2022, η Επιτροπή δημοσίευσε την 
πρώτη έκθεση για την παρακολούθηση και τις προοπτι-
κές μηδενικής ρύπανσης και την τρίτη έκθεση «Προο-
πτική για καθαρό αέρα», στις οποίες ορίζονται τρόποι για 
καθαρότερο αέρα, νερό και έδαφος. Οι εκθέσεις κατα-
δεικνύουν ότι οι πολιτικές της ΕΕ έχουν συμβάλει στη 
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και της 
ρύπανσης από φυτοφάρμακα. Ωστόσο, τα επίπεδα ρύ-
πανσης εξακολουθούν να είναι υπερβολικά υψηλά. Σε 
άλλους τομείς, όπως ο επιβλαβής θόρυβος, η ρύπανση 
από θρεπτικές ουσίες ή η παραγωγή αστικών αποβλή-
των, η πρόοδος έχει παραμείνει στάσιμη. Τα αποτελέ-
σματα δείχνουν ότι απαιτείται συνολικά πολύ ισχυρότε-
ρη δράση προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους 
μείωσης της ρύπανσης για το 2030, με τη θέσπιση νέων 
νόμων κατά της ρύπανσης και την καλύτερη εφαρμογή 
των υφιστάμενων. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

• Στις 7 Δεκεμβρίου 2022, ξεκίνησε στο Μόντρεαλ η διά-
σκεψη COP15 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλό-
τητα. Από τις 7 έως τις 19 Δεκεμβρίου οι συμμετέχου-
σες χώρες θα επιδιώξουν την επίτευξη μιας παγκόσμιας 
συμφωνίας για την προστασία της φύσης και του πλα-
νήτη, με μακροπρόθεσμους στόχους έως το 2050 και 
ορόσημα για το 2030. Η Επιτροπή, εκπροσωπώντας την 
ΕΕ, θα συνεργαστεί με όλα τα μέρη με στόχο τη σύναψη 
μιας φιλόδοξης παγκόσμιας συμφωνίας για την προστα-
σία, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη χρήση της βιο-
ποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, καθώς και την 
επένδυση σε αυτά. Στο τμήμα υψηλού επιπέδου που θα 

πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 17 Δεκεμβρίου, ο 
επίτροπος κ. Σινκέβιτσιους θα εκπροσωπήσει την Επι-
τροπή και θα ηγηθεί της διαπραγματευτικής ομάδας της 
ΕΕ. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

• Υπ.Α.Α.Τ.: Εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλ-
λιέργειας και Θάλασσας (ΠΑΛΥΘ) 2021-2027 . Δείτε το 
δελτίο τύπου του Υπουργείου ΕΔΩ.   

• Η Επιτροπή ενέκρινε στις 6 Δεκεμβρίου 2022, το κύριο 
πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώ-
πη» για την περίοδο 2023-24, με περίπου 13,5 δισ. ευρώ 
προκειμένου να στηρίξει ερευνητές και φορείς καινοτο-
μίας στην Ευρώπη στην προσπάθειά τους να εξεύρουν 
ρηξικέλευθες λύσεις στις περιβαλλοντικές, ενεργειακές, 
ψηφιακές και γεωπολιτικές προκλήσεις. Δείτε το δελτίο 
τύπου ΕΔΩ. 

• Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την προ-
σωρινή πολιτική συμφωνία που μόλις επιτεύχθηκε με-
ταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου σχετικά με τον κανονισμό της ΕΕ για τις αλυσίδες 
εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης. Μόλις εγκριθεί και 
εφαρμοστεί, η νέα νομοθεσία θα διασφαλίσει ότι μια σει-
ρά από βασικά αγαθά που διατίθενται στην αγορά της 
ΕΕ δεν θα συμβάλλουν πλέον στην αποψίλωση και την 
υποβάθμιση των δασών στην ΕΕ και αλλού στον κόσμο. 
Δεδομένου ότι η ΕΕ αποτελεί μείζων οικονομία και κα-
ταναλωτή αυτών των βασικών προϊόντων, τα μέτρα αυτά 
θα συμβάλουν στην ανάσχεση ενός σημαντικού τμήμα-
τος της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Η βαρυσήμαντη αυτή συμφωνία 
επιτεύχθηκε ακριβώς πριν από την έναρξη της διάσκε-
ψης-ορόσημο για τη βιοποικιλότητα (COP15), σκοπός 
της οποίας είναι να καθοριστούν στόχοι προστασίας της 
φύσης για τις επόμενες δεκαετίες. Δείτε το σχετικό δελ-
τίο τύπου ΕΔΩ. 

• Στις 30 Νοεμβρίου 2022, η Επιτροπή προτείνει νέους 
κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για τις συσκευασίες, με σκοπό 
την αντιμετώπιση αυτής της συνεχώς αυξανόμενης πη-
γής αποβλήτων και απογοήτευσης των καταναλωτών. 
Κατά μέσο όρο, κάθε Ευρωπαίος παράγει ετησίως σχε-
δόν 180 kg απορριμμάτων συσκευασιών. Οι συσκευασί-
ες είναι ένα από τα κύρια προϊόντα που χρησιμοποιούν 
παρθένα υλικά, καθώς το 40 % των πλαστικών υλών 
και το 50 % του χαρτιού που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ 
προορίζονται για συσκευασίες. Αν δεν αναληφθεί δρά-
ση, η ΕΕ θα σημειώσει πρόσθετη αύξηση κατά 19 % στα 
απορρίμματα συσκευασιών έως το 2030, ενώ στην περί-
πτωση των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών, αύ-
ξηση ακόμη και κατά 46 %. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ.  

• Στις 30 Νοεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-
κρινε πρόταση για ένα πρώτο εθελοντικό πλαίσιο σε 
επίπεδο ΕΕ για την αξιόπιστη πιστοποίηση των υψηλής 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7670
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7707
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/14140-dt121222b
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7552
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7538
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/14077-dt011222b
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7404
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7444
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7155


7. Δεκέμβριος 2022

Τεύχος 66

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ευρώπη/Διαβούλευση/ Εργασία/ 

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ποιότητας απορροφήσεων άνθρακα. Η πρόταση θα ενι-
σχύσει τις καινοτόμες τεχνολογίες απορρόφησης άνθρα-
κα και τις βιώσιμες λύσεις ανθρακοδεσμευτικής γεωργί-
ας, ενώ θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ 
για το κλίμα, το περιβάλλον και τη μηδενική ρύπανση. Ο 
προτεινόμενος κανονισμός θα βελτιώσει σημαντικά την 
ικανότητα της ΕΕ να ποσοτικοποιεί, να παρακολουθεί 
και να επαληθεύει τις απορροφήσεις άνθρακα. Η μεγα-
λύτερη διαφάνεια θα διασφαλίσει την εμπιστοσύνη των 
ενδιαφερόμενων μερών και της βιομηχανίας και την 
πρόληψη της προβολής ψευδοοικολογικής ταυτότητας. 

Οι απορροφήσεις άνθρακα μπορούν και πρέπει να απο-
φέρουν σαφή οφέλη για το κλίμα, και η Επιτροπή θα 
δώσει προτεραιότητα στις δραστηριότητες απορρόφησης 
άνθρακα που θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τη 
βιοποικιλότητα. Προχωρώντας προς τα εμπρός, η Επι-
τροπή, με τη στήριξη εμπειρογνωμόνων, θα αναπτύξει 
ειδικά προσαρμοσμένες μεθόδους πιστοποίησης για τις 
δραστηριότητες απορρόφησης άνθρακα που συμβάλ-
λουν στην επίτευξη κλιματικών και άλλων περιβαλλο-
ντικών στόχων. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ.   

Ε λ λ ά δ α
Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ.. 

• Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 20/2/2023.
Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ. 

• Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 2/2/2023. Δείτε τη 
σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ. 

• Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει τη δημοσίευση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 2/2/2023. Δείτε τη 
σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ. 
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ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ-
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2023

RawMat2023 «2nd  INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
RAW MATERIALS AND CIRCULAR  ECONOMY -“RAW 

MATERIALS: SETTING THE FOUNDANTIONS FOR THE 
GREEN TRANSITION»

ΑΘΗΝΑ

Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_7156
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25783&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25703&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25702&TabID=4

