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Συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Το Γεωτεχνικό Επιμελητή-

ριο Ελλάδας συμμετείχε στην 
86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλο-
νίκης, που άνοιξε τις πύλες 
της, το Σάββατο 10 Σεπτεμ-
βρίου και διήρκησε έως και 
την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου, 
φιλοξενούμενο στον εκθε-
σιακό χώρο του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο-
φίμων μαζί με τους υπόλοι-
πους Εποπτευόμενους Φορείς 
του Υπουργείου για άλλη μια 
χρονιά. 

Την 1η ημέρα της Διεθνούς Έκθεσης, Σάββατο 10 Σε-
πτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης επι-
σκέφτηκε τον εκθεσιακό χώρο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, συνοδευόμενος από τον Υπουρ-
γό  κ. Γεώργιο Γεωργαντά και αφού συνομίλησε με νέους 
αγρότες επεσήμανε τη σημασία της στροφής των νέων στον 
πρωτογενή τομέα και στην αγροτική επιχειρηματικότητα. 

Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. , επισκέφθηκε το stand του 
Επιμελητηρίου στο χώρο του Υπ.Α.Α.Τ.,  συμμετείχε σε εκ-
δήλωση του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα «Ενσωμάτωση 
της κυκλικής οικονομίας στην αγροτική ανάπτυξη» ενώ 
παράλληλα παρακολούθησε ημερίδα που διοργάνωσε το 
ΕΣΥΔ , με θέμα « Η προβολή των ελληνικών προϊόντων 

μέσω των Διεθνών Εκθέσεων και η συνδρομή της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης σε αυτόν τον στόχο. Ανάδειξη του ρόλου 
της διαπίστευσης στην εξωστρέφεια των ελληνικών προ-
ϊόντων».

Το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια της έκθεσης στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» 
και το Επιμελητήριο έδωσε το παρόν στην τελετή εγκαινί-
ων και στην ομιλία του Πρωθυπουργού εκπροσωπούμενο 
από τον Πρόεδρό του, κ. Σπυρίδωνα Μάμαλη και τον Α΄ 
Αντιπρόεδρο κ. Ευθύμιο Σπυρίδη. 

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου ο Πρόε-
δρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχε και υποστήριξε με την πα-
ρουσία του τη διοργάνωση του 1ου προγράμματος Εύρεσης 
και Ανάδειξης Τεχνολογικών Λύσεων για τα Δασικά Οικο-
συστήματα «Smart Forest Innovation Challenge» που δι-
οργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΝ 
ενώ παράλληλα παραβρέθηκε σε εκδήλωση του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας 
Επενδύσεων & ΕΣΠΑ με θέμα « Το Equifund και το μέλλον 
των κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ελλά-
δα». Την ίδια ημέρα παραβρέθηκε σε επίσημο δείπνο με 
κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσε-
ων κ. Α. Γεωργιάδη. Σε αυτή την εκδήλωση, ομιλία επί-
σης ανέπτυξε  ο Διευθύνων Εταίρος για τις γερμανόφωνες 
χώρες (DACH) της επενδυτικής εταιρείας Permira, Jörg 
Rockenhäuser, με θέμα το επενδυτικό τοπίο και τις ευκαι-
ρίες στην Ελλάδα. Η εκδήλωση διοργανώθηκε για άλλη μια 
φορά από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο.

Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η ομι-
λία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής κ. Νίκου 
Ανδρουλάκη και το Επιμελητήριο εκπροσώπησε ο Α΄ Αντι-
πρόεδρος κ. Ευθύμιος Σπυρίδης.
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 Παραρτήματα

Παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την πιστοποίηση των Γεωργικών Συμβούλων
του δεύτερου κύκλου για τις πρώτες δύο κατηγορίες συμβουλών

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ευχαριστεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον Υπουργό κ. Γεώργιο Γεωργαντά και τον Υφυπουργό κ. Γεώργιο Στύλιο, για την αποδοχή 
των προτάσεων που κατατέθηκαν εκ μέρους του Επιμελητηρίου με στόχο την πιστοποίηση των Γεωργικών Συμβούλων 
του δεύτερου κύκλου για τις πρώτες δύο κατηγορίες συμβουλών. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην αποκλειστούν εκατοντάδες συνάδελφοι, οι οποίοι είχαν καταθέσει από το προηγού-
μενο καλοκαίρι τα χαρτιά τους για εκπαίδευση και ένταξή τους στο μητρώο που διατηρεί ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για τους 
Γεωργικούς Συμβούλους, αλλά η εκπαίδευσή τους ξεκίνησε πριν λίγες εβδομάδες. Η παρέμβαση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έδωσε την 
δυνατότητα συμμετοχής όλων αυτών των συναδέλφων στο Μέτρο 2 του Π.Α.Α. 2014-2020, ενώ ταυτόχρονα έδωσε τη 
δυνατότητα στα πιστοποιημένες δομές να προσλάβουν αρκετούς, ώστε να συμμετέχουν με καλύτερους όρους στο Μέτρο.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα συνεχίσει να είναι αρωγός των συναδέλφων σε όλα τα θέματα που τους απασχολούν, ενώ θα παρέμβει 
περαιτέρω, με προτάσεις και τεκμηριωμένες απόψεις, ώστε το μέτρο των γεωργικών συμβουλών να στεφτεί από επιτυχία, 
προσφέροντας έτσι στην αγροτική οικονομία και στην παραγωγική διαδικασία. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΝΗΣΩΝ
Στo πλαiοιo της δημόσιας διαβoύλευσης επi τoυ φακέλoυ 
Mελέτης Περιβαλλoντικών Eπιπτώσεων (MΠE) τoυ Έργoυ: 
«Mελέτη αντιπλημμυρικής πρoστασiας Άρτας, καθώς και 
της ευρύτερης περιoχής πoυ διέρχεται o Άραχθος πoταμός, 
μέχρι τoν Aμβρακικό Κόλπo», το Παράρτημα Ηπείρου & 
Νήσων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατέθεσε τις σχετικές παρατηρήσεις 
και προτάσεις του, τις οποίες μπορείτε να δείτε  ΕΔΩ .

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Το Παράρτημα Κρήτης του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με δελτίο τύπου που 
εξέδωσε στις 14 Σεπτεμβρίου 2022,  καταγράφει την υφι-
στάμενη κατάσταση του προγράμματος δακοκτονίας,  για 
την φετινή καλλιεργητική περίοδο στην Κρήτη και προτεί-
νει μέτρα για την αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς. Δείτε 
αναλυτικά  το Δελτίο τύπου ΕΔΩ.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας 

του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Α. Σαρόπουλος συμμετείχε στη σύσκεψη 
του Πρωθυπουργού κ. Κ. Μητσοτάκη και Υπουργών της 
Κυβέρνησης με τους επιστημονικούς φορείς της Θεσσα-
λονίκης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 1 Σεπτεμβρίου 
2022 εν όψει της 86ης Δ.Ε.Θ. Αρχικά αναφέρθηκε στο θέμα 
της πρόσφατης κατάργησης των φορέων διαχείρισης και 
διοίκησης του Αγροκτήματος και των Πανεπιστημιακών 
Δασών του Α.Π.Θ., στη συνέχεια τόνισε την αναγκαιότη-
τα να τεθεί το θέμα της εσαεί κατοχύρωσης της ονομασίας 
«Μακεδονία» και «Μακεδονικός/ή/ό» για όλα τα προϊόντα 
και τις ονομασίες των Ελληνικών επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας 
ως βασικό στοιχείο κατά τη διάρκεια των ενταξιακών δια-
πραγματεύσεων της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας 
με την Ε.Ε. και τέλος ο κ. Σαρόπουλος ζήτησε τη στενή συ-
νεργασία των αρμόδιων Υπουργείων με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. , στο 
πλαίσιο του αναγκαίου σχεδιασμού για την αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στον αγροδιατρο-
φικό τομέα και στο φυσικό περιβάλλον. Δείτε αναλυτικά το 
σχετικό Δελτίο τύπου που εξέδωσε το παράρτημα   ΕΔΩ. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Καθημερινή Ενημέρωση μέσα από την Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου  

Η Ημερήσια Αποδελτίωση Ηλεκτρονικού Τύπου περιλαμβάνει δημοσιεύματα επάνω σε ζητήματα ευρύτε-
ρου γεωτεχνικού ενδιαφέροντος, έτσι όπως αυτά δημοσιεύονται καθημερινά.

Τέλος  το Επιμελητήριο συμμετείχε σε συναντήσεις που 
είχε ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης 
με επιστημονικούς φορείς, στις 1 Σεπτεμβρίου και εν όψει 
της Διεθνούς Έκθεσης,  εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο 

της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Κεντρικής 
Μακεδονίας, κ. Α. Σαρόπουλο. Δείτε το σχετικό δελτίο τύ-
που του παραρτήματος και τα θέματα που επεσήμανε ο κ. 
Σαρόπουλος στη συνάντηση αυτή,  ΕΔΩ.

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25365&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25354&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25318&TabID=3
http://www.geotee.gr/
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25318&TabID=3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ

•	 Κ.Υ.Α. 1629/275472/20-9-2022 :Ανόργανα λιπάσματα 
παλαιών προδιαγραφών, ΦΕΚ 4979/Β/23.09.2022. 

•	 Υ.Α. 269357/1-9-2022 : Αδρανή υλικά τα οποία 
προορίζονται για χρήση στα δημόσια έργα, ΦΕΚ 
4823/Β/13.09.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 127754/ΕΞ/2022/9-9-2022 :Καθορισμός της δι-
αδικασίας, των δικαιολογητικών και του ελέγχου των 
προϋποθέσεων για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδή-
ματος επί κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστη-
ριότητα και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρ-
μογή των προβλέψεων αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 4 
και 15 του ν. 4935/2022, καθώς και του τύπου και του 
ελάχιστου περιεχομένου των συμβάσεων συμβολαιακής 
γεωργίας για την εφαρμογή των ως άνω άρθρων, ΦΕΚ 
4760/Β/09.09.2022. 

•	 Υ.Α. 84408/2-9-2022 :Συγκρότηση της Επιτροπής Πα-
ρακολούθησης του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή 
Μετάβαση» 2021 – 2027, ΦΕΚ 4757/Β/09.09.2022. 

•	 Κ.Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/88658/2929/2-9-2022 :Κριτήρια 
και διαδικασία αναγνώρισης και εποπτείας Κέντρων 
Περίθαλψης (ΚΕ.Π.Ε.Α.Π.) και Σταθμών Πρώτων Βο-
ηθειών Ειδών της Άγριας Πανίδας (Σ.Π.Β.Ε.Α.Π.), ΦΕΚ 
4744/Β/08.09.2022. 

•	 Κ.Υ.Α.779/247055/29-8-2022 :Πρόγραμμα για την πα-
ρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την 
αντοχή των ζωονοσογόνων και συμβιωτικών βακτηρί-
ων στις αντιμικροβιακές ουσίες για το έτος 2021, ΦΕΚ 
4716/Β/08.09.2022. 

•	 Υ.Α.1783/253371/2-9-2022 :Τεχνικός Κανονισμός για 
τον καθορισμό των ελαχίστων χαρακτηριστικών που 
πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και των ελαχί-
στων προϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέτασης ορι-
σμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, σε 
συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2003/90/ΕΚ (L 254) και 
2003/91/ΕΚ (L 254), όπως ισχύουν μετά και την τελευ-
ταία τροποποίησή τους με την εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 
2022/905 της Επιτροπής (L 157), καθώς και σχετικές 
εθνικές διατάξεις, ΦΕΚ 4704/Β/08.09.2022. 

•	 Κ.Υ.Α.1062/252166/1-9-2022 : Όροι, δικαιολογητικά 
και διαδικασία έκδοσης απόφασης έγκρισης παραχώ-
ρησης χρήσης υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα, 
ΦΕΚ 4697/Β/08.09.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 1099/244926/25-8-2022 :Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 425/42522/20-5-2013 κοινής υπουργικής απόφα-
σης «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 4598/Β/31.08.2022. 

•	 Υ.Α.2672/245404/26-8-2022 :Λεπτομέρειες εφαρμο-
γής του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2022/467 της 
Επιτροπής για τη χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης προ-
σαρμογής σε παραγωγούς γεωργικών τομέων, ΦΕΚ 
4559/Β/29.08.2022. 

•	 Υ.Α.3433/18-8-2022 :11η τροποποίηση της υπ’ αρ. 
13158/2017 (Β’ 4302) απόφασης του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Καθορισμός 
πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 “Υλοποίηση 
επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα 
της εκμετάλλευσης” και 4.1.3 ”Υλοποίηση επενδύσεων 
που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προ-
στασία του περιβάλλοντος” του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, ΦΕΚ 
4523/Β/26.08.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/83415/2715/10-8-2022 :Μέτρα και 
διαδικασίες για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης δη-
λητηριασμένων δολωμάτων σε είδη της άγριας πανίδας 
- Συντονισμός συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, 
ΦΕΚ 4459/Β/22.08.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80985/2617/3-8-2022 :Τροποποίη-
ση της υπ’ αρ.147/21886/25.01.2021 κοινής υπουργι-
κής απόφασης «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρη-
σης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης 
των Χοίρων στους αγριόχοιρους - Καθορισμός πλαισίου 
συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη δια-
χείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων, την ενίσχυση 
της επιτήρησης της Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων 
σε αγριόχοιρους και τη διαχείριση εστιών της νόσου σε 
αγριόχοιρους.» (Β’ 313), ΦΕΚ 4239/Β/10.08.2022. 

•	 Υ.Α.1196/224580/2-7-2022 :Πρόγραμμα Επιτήρησης, 
Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών 
Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα Μικρά Μηρυκαστικά για 
το έτος 2022, ΦΕΚ 4186/Β/08.08.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 77446/2-8-2022 :Καθορισμός του ποσού, κατά 
είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγο-
νται στο καθεστώς ενισχύσεων «Αγροδιατροφή - πρωτο-
γενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων 
- αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» του α.ν. 4887/2022, του 
έτους 2022, ΦΕΚ 4135/Β/03.08.2022. 

•	 Υ.Α.1171/217566/26-7-2022 :Πρόγραμμα επιτή-
ρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου, ΦΕΚ 
4102/Β/01.08.2022. 

•	 Ν. 4964/2022 :Διατάξεις για την απλοποίηση της πε-
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ριβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για 
την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, 
την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προ-
στασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 
150/Α/30.07.2022. 

•	 Υ.Α.1376/214510/22-7-2022 :5η τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 3189/129898/21.12.2017 απόφασης του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός 
πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 “Στήριξη για 
επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν 
στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών 
καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και 
των καταστροφικών συμβάντων” του Μέτρου 5 “Απο-
κατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που 
έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστρο-
φικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτι-
κών δράσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020» (Β’ 4739), ΦΕΚ 
4049/Β/29.07.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 91104/21-7-2022 :Καθορισμός θέσεων πρακτι-
κής άσκησης και αποζημίωσης των φοιτητών του Γε-
ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022, ΦΕΚ 3997/Β/29.07.2022. 

•	 Υ.Α.459/210228/20-7-2022 :Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1059/128533/13-05-2022 υπουργικής απόφασης (Β’ 
2418) Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 46 του Καν. (Ε.Ε.) 
1308/2013, του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (Ε.Ε.) 
υπ’ αρ. 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 Ελλά-
δα - Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού 
τομέα 2019-2023», ΦΕΚ 3989/Β/28.07.2022. 

•	 Υ.Α.785/215968/25-7-2022 :Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1406/52601/04.05.2016 απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λε-
πτομερειών σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης των 
δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σε εφαρμογή των δι-
ατάξεων των Καν (ΕΕ) 1307/2013 και 639/2014» (Β’ 
1291), ΦΕΚ 3944/Β/25.07.2022. 

•	 Υ.Α.1366/13-7-2022 :2η τροποποίηση της υπ’ αρ. 
3131/17.12.2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο υλοποίησης του Μέ-
τρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
για δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα (Μέτρο 4.2 της πρό-
σκλησης) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 ‘Αύξηση 
της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’ του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-
2020» (άρθρο 63, Καν. (Ε.Κ.) 508/2014)» (Β΄ 5065), ΦΕΚ 
3899/Β/25.07.2022. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
•	 Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2022/1648 της Επιτροπής της 

23ης Σεπτεμβρίου 2022 για την τροποποίηση της οδη-
γίας 2003/91/ΕΚ όσον αφορά παρέκκλιση για τις βιο-
λογικές ποικιλίες κηπευτικών ειδών κατάλληλων για 
βιολογική παραγωγή, EEL 248/26-09-2022(52-56). 

•	 Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2022/1647 της Επιτροπής της 
23ης Σεπτεμβρίου 2022 για την τροποποίηση της οδηγί-
ας 2003/90/ΕΚ όσον αφορά παρέκκλιση για βιολογικές 
ποικιλίες ειδών γεωργικών φυτών κατάλληλων για βιο-
λογική παραγωγή, EEL 248/26-09-2022(46-51). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1646 της Επιτρο-
πής της 23ης Σεπτεμβρίου 2022 σχετικά με ενιαίες 
πρακτικές ρυθμίσεις για τη διενέργεια επίσημων ελέγ-
χων όσον αφορά τη χρήση φαρμακολογικώς δραστικών 
ουσιών που έχουν εγκριθεί ως κτηνιατρικά φάρμακα ή 
ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και απαγορευμένων ή 
μη εγκεκριμένων φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών 
και των καταλοίπων τους, σχετικά με το ειδικό περιε-
χόμενο των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχων και 
ειδικές ρυθμίσεις για την κατάρτισή τους, EEL 248/26-
09-2022(32-45). 

•	 Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1644 της 
Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2022 για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου με ειδικές απαιτήσεις για τη 
διενέργεια επίσημων ελέγχων σχετικά με τη χρήση φαρ-
μακολογικώς δραστικών ουσιών που έχουν εγκριθεί ως 
κτηνιατρικά φάρμακα ή ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών 
και απαγορευμένων ή μη εγκεκριμένων φαρμακολογι-
κώς δραστικών ουσιών, και των καταλοίπων αυτών, EEL 
248/26-09-2022(3-17). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (EE) 2022/1639 της Επιτροπής 
της 21ης Σεπτεμβρίου 2022 για ορισμένα προσωρινά 
μέτρα έκτακτης ανάγκης σχετικά με την ευλογιά των αι-
γοπροβάτων στην Ισπανία, EEL 247/23-09-2022(69-71). 

•	 Διορθωτικό στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/403 
της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, για τη θέσπι-
ση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 
2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγμα-
τα πιστοποιητικών υγείας των ζώων και τα υποδείγματα 
πιστοποιητικών υγείας των ζώων/επίσημων πιστοποι-
ητικών για την είσοδο στην Ένωση και για τις μετακι-
νήσεις μεταξύ κρατών μελών, φορτίων ορισμένων κα-
τηγοριών χερσαίων ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού 
υλικού τέτοιων ζώων και την επίσημη πιστοποίηση με 
τέτοια πιστοποιητικά, και για την κατάργηση της από-
φασης 2010/470/ΕΕ, EEL 245/22-09-2022(71-76). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1630 της Επιτρο-
πής της 21ης Σεπτεμβρίου 2022 για τη θέσπιση μέτρων 
για τον περιορισμό του φυτοπλάσματος της χρυσίζουσας 
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χλώρωσης της αμπέλου σε ορισμένες οριοθετημένες πε-
ριοχές, EEL 245/22-09-2022(27-44). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/1627 της Επιτροπής 
της 19ης Σεπτεμβρίου 2022 για την τροποποίηση της 
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέ-
τρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογο-
νικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη, 
EEL 244/21-09-2022(19-69). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1618 της Επιτρο-
πής της 19ης 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 
243/20-09-2022(90-140). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1617 της Επιτρο-
πής της 19ης Σεπτεμβρίου 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 243/20-09-2022(47-89). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/1513 της Επιτροπής 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2022 σχετικά με την αίτηση κα-
ταχώρισης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
με τίτλο «Προστατέψτε την αγροτική κληρονομιά, την 
επισιτιστική ασφάλεια και τον επισιτιστικό εφοδιασμό 
της ΕΕ» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EEL 
235/12-09-2022(53-54). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/1512 της Επιτροπής 
της 7ης Σεπτεμβρίου 2022 σχετικά με την αίτηση κα-
ταχώρισης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με 
τίτλο «Να εξοπλιστεί κάθε ευρωπαϊκό σπίτι με φωτοβολ-
ταϊκά 1 kW και ανεμογεννήτριες 0,6 kW με χρηματοδό-
τηση της ΕΕ μόνο μέσω των δήμων», σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, EEL 235/12-09-2022(51-52). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/1483 της Επιτροπής 
της 6ης Σεπτεμβρίου 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 233/08-09-2022(52-78). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1479 της Επιτρο-
πής της 7ης Σεπτεμβρίου 2022 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 
του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό των αλιευτικών 
προϊόντων, EEL 233/08-09-2022(36-42). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1475 της Επιτρο-

πής της 6ης Σεπτεμβρίου 2022 για τον καθορισμό λε-
πτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 
2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση των στρατηγικών 
σχεδίων για την ΚΓΠ και την παροχή πληροφοριών 
για σκοπούς παρακολούθησης και αξιολόγησης, EEL 
232/07-09-2022(8-36). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/1460 της Επι-
τροπής της 2ας 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 229/05-09-2022(27-68). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/1454 της Επιτρο-
πής της 1ης 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 
228/02-09-2022(33). 

•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1441 της Επιτροπής της 
31ης Αυγούστου 2022 για την τροποποίηση του κανο-
νισμού (ΕΕ) αριθ. 546/2011 όσον αφορά ειδικές ενιαίες 
αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση φυτο-
προστατευτικών προϊόντων που περιέχουν μικροοργα-
νισμούς, EEL 227/01-09-2022(70-116). 

•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1440 της Επιτροπής της 
31ης Αυγούστου 2022 για την τροποποίηση του κανονι-
σμού (ΕΕ) αριθ. 284/2013 όσον αφορά τις πληροφορίες 
που πρέπει να υποβάλλονται για τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα και τις ειδικές απαιτήσεις υποβολής στοιχείων 
για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν μι-
κροοργανισμούς, EEL 227/01-09-2022(38-69). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (EE) 2022/1433 της Επιτροπής 
της 26ης Αυγούστου 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 223/29-08-2022(1). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1429 της Επιτρο-
πής της 25ης Αυγούστου 2022 για την τροποποίηση 
των παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανο-
νισμού (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 ανα-
παραγωγικού υλικού πουλερικών, και νωπού κρέατος 
από πουλερικά και πτερωτά θηράματα, EEL 221/26-08-
2022(74-102). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.245.01.0027.01.ELL&toc=OJ:L:2022:245:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.244.01.0019.01.ELL&toc=OJ:L:2022:244:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.243.01.0090.01.ELL&toc=OJ:L:2022:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.243.01.0090.01.ELL&toc=OJ:L:2022:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.243.01.0047.01.ELL&toc=OJ:L:2022:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.235.01.0053.01.ELL&toc=OJ:L:2022:235:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.235.01.0053.01.ELL&toc=OJ:L:2022:235:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.235.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2022:235:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.233.01.0052.01.ELL&toc=OJ:L:2022:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.233.01.0036.01.ELL&toc=OJ:L:2022:233:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.232.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2022:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.232.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2022:232:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.229.01.0027.01.ELL&toc=OJ:L:2022:229:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.228.01.0033.01.ELL&toc=OJ:L:2022:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.228.01.0033.01.ELL&toc=OJ:L:2022:228:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.227.01.0070.01.ELL&toc=OJ:L:2022:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.227.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2022:227:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.223.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:223:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.221.01.0074.01.ELL&toc=OJ:L:2022:221:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.221.01.0074.01.ELL&toc=OJ:L:2022:221:TOC
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•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1413 της Επιτρο-
πής της 19ης Αυγούστου 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 217/22-08-2022(6-48). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/1402 της Επιτροπής 
της 12ης Αυγούστου 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 213/16-08-2022(65). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/1400 της Επιτροπής 
της 11ης Αυγούστου 2022 για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2008/72/ΕΚ του Συμβουλίου ώστε να παρα-
ταθεί η περίοδος κατά την οποία τα κράτη μέλη μπο-
ρούν να αποφασίζουν σχετικά με τους όρους εισαγωγής 
πολλαπλασιαστικού υλικού και φυταρίων κηπευτικών, 
εκτός των σπόρων προς σπορά, από τρίτες χώρες, EEL 
213/16-08-2022(57-58). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1389 της Επιτρο-
πής της 2ας Αυγούστου 2022 για την τροποποίηση και 
διόρθωση του παραρτήματος IX του εκτελεστικού κανο-
νισμού (ΕΕ) 2021/405 όσον αφορά τον κατάλογο των 
τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπε-
ται η είσοδος στην Ένωση ορισμένων αλιευτικών προϊό-
ντων, EEL 210/11-08-2022(1-6). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1385 της Επιτρο-
πής της 8ης Αυγούστου 2022 για την τροποποίηση των 
παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για τον Κα-
ναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέ-
πεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων πουλερικών, ζω-
ικού αναπαραγωγικού υλικού πουλερικών, και νωπού 
κρέατος από πουλερικά και πτερωτά θηράματα, EEL 
207/09-08-2022(115). 

•	 Απόφαση (EE) 2022/1368 της Επιτροπής της 3ης Αυ-
γούστου 2022 για τη σύσταση ομάδων διαλόγου της 
κοινωνίας των πολιτών σε θέματα κοινής γεωργικής 
πολιτικής και την κατάργηση της απόφασης 2013/767/
ΕΕ, EEL 205/05-08-2022(278). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1366 της Επιτρο-
πής της 4ης Αυγούστου 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 205/05-08-2022(234-275). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1352 της Επιτρο-
πής της 3ης Αυγούστου 2022 σχετικά με παρέκκλιση 
για το έτος 2022 από το άρθρο 75 παράγραφος 1 τρίτο 
εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το επίπεδο των προκαταβολών για τις άμεσες ενισχύσεις 
και τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με 
τις εκτάσεις και τα ζώα, EEL 204/04-08-2022(1-2). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/1351 της Επιτροπής 
της 2ας Αυγούστου 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 203/03-08-2022(3). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/1325 της Επι-
τροπής της 28ης Ιουλίου 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 200/29-07-2022(109-147). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1323 της Επιτρο-
πής της 27ης Ιουλίου 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 200/29-07-2022(65-67). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1322 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/632 όσον αφορά 
τους καταλόγους προϊόντων ζωικής προέλευσης, ζωι-
κών υποπροϊόντων και σύνθετων προϊόντων που υπό-
κεινται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθ-
μούς ελέγχου, EEL 200/29-07-2022(25-64). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/1320 της Επιτροπής 
της 26ης Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση του παραρ-
τήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για 
έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής 
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κρά-
τη μέλη, EEL 199/28-07-2022(12). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/1317 της Επιτρο-
πής της 27ης Ιουλίου 2022 για παρεκκλίσεις από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των 
προτύπων για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική 
κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ) 7 και 8 για το έτος υποβολής 
αιτήσεων 2023, EEL 199/28-07-2022(1-4). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/1306 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιουλίου 2022 για την τροποποίηση των 
παραρτημάτων V και XIV του εκτελεστικού κανονι-
σμού (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 ανα-
παραγωγικού υλικού πουλερικών, και νωπού κρέατος 
από πουλερικά και πτερωτά θηράματα, EEL 197/26-07-
2022(102-116).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.217.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2022:217:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.213.01.0065.01.ELL&toc=OJ:L:2022:213:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.213.01.0057.01.ELL&toc=OJ:L:2022:213:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.213.01.0057.01.ELL&toc=OJ:L:2022:213:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.210.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:210:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.207.01.0115.01.ELL&toc=OJ:L:2022:207:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.207.01.0115.01.ELL&toc=OJ:L:2022:207:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.205.01.0278.01.ELL&toc=OJ:L:2022:205:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.205.01.0234.01.ELL&toc=OJ:L:2022:205:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.204.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.203.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2022:203:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.200.01.0109.01.ELL&toc=OJ:L:2022:200:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.200.01.0065.01.ELL&toc=OJ:L:2022:200:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.200.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2022:200:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.199.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2022:199:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.199.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:199:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.197.01.0102.01.ELL&toc=OJ:L:2022:197:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.197.01.0102.01.ELL&toc=OJ:L:2022:197:TOC
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•	 Στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Επιτροπή αποκάλυψε τους 
οκτώ νικητές /-ριες, από τον γεωργό έως τον εστιάτορα, των 
πρώτων ευρωπαϊκών βραβείων βιολογικής παραγωγής. 
Έρχονται από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμα-
νία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία και τη Σουηδία και 
αντιπροσωπεύουν, όλες και όλοι, την ανάπτυξη και την και-
νοτομία του ευρωπαϊκού τομέα και την αξιακή αλυσίδα βιο-
λογικών προϊόντων, καθώς και τη συμβολή τους στη μείωση 
των επιπτώσεων της γεωργίας στο κλίμα και στο περιβάλ-
λον. Τα πρώτα ευρωπαϊκά βραβεία βιολογικής παραγωγής 
αποτελούν τον δεύτερο εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας 
Βιολογικών Προϊόντων που εγκαινιάστηκε πέρυσι από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ. 

•	 Υπ.Α.Α.Τ.: Γ.Γεωργαντάς στο άτυπο συμβούλιο υπουργών 
στην Πράγα στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 – Παρέμβαση για τη 
διασφάλιση της επισιτιστικής επάρκειας και τη βιώσιμη πα-
ραγωγή τροφίμων. Δείτε αναλυτικά το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η Επιτροπή δημοσίευσε την 
τρίτη επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής 
πολιτικής (ΕΕΠΠ), ένα βασικό εργαλείο υποβολής εκθέ-
σεων που υποστηρίζει την επιβολή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας και συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση σχετικά 
με τη σημασία της εφαρμογής των περιβαλλοντικών κα-
νόνων. Η κάλυψη του κενού μεταξύ όσων αποφασίζονται 
σε επίπεδο Ένωσης και όσων εφαρμόζονται στην πράξη 
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση θετικών 
περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων για τους πολίτες, κα-
θώς και για τη διατήρηση ισότιμων όρων ανταγωνισμού 
για τις επιχειρήσεις με παράλληλη δημιουργία ευκαιριών 
για οικονομική ανάπτυξη. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ.   

•	 Στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, η Επιτροπή αποφάσισε να 
καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών, 
την πρωτοβουλία «Να εξοπλιστεί κάθε ευρωπαϊκό σπίτι 
με φωτοβολταϊκά 1 kW και ανεμογεννήτριες 0,6 kW με 
χρηματοδότηση της ΕΕ μόνο μέσω των δήμων» και την 
πρωτοβουλία «Προστατέψτε την αγροτική κληρονομιά, 
την επισιτιστική ασφάλεια και τον επισιτιστικό εφοδια-
σμό της ΕΕ». Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Στις 31 Αυγούστου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-
κρινε την πρώτη δέσμη στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ 
για επτά χώρες: Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Πο-
λωνία, Πορτογαλία και Ισπανία. Πρόκειται για σημαντικό 
βήμα προς την εφαρμογή της νέας κοινής γεωργικής πο-
λιτικής (ΚΓΠ) την 1η Ιανουαρίου 2023. Η νέα ΚΓΠ έχει 
σχεδιαστεί με σκοπό να συμβάλλει στη μετάβαση σε έναν 
βιώσιμο, ανθεκτικό και σύγχρονο ευρωπαϊκό γεωργικό 
τομέα. Στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης πολιτικής, η 
χρηματοδότηση θα κατανέμεται με δικαιότερο τρόπο στις 

μικρές και μεσαίες οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύ-
σεις, καθώς και στους νέους γεωργούς. Επιπλέον, οι γε-
ωργοί θα ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν νέες καινοτο-
μίες, από τη γεωργία ακριβείας μέχρι τις αγροοικολογικές 
μεθόδους παραγωγής. Με τη στήριξη συγκεκριμένων 
δράσεων σε αυτούς και άλλους τομείς, η νέα ΚΓΠ μπο-
ρεί να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της επισιτιστικής 
ασφάλειας και των γεωργικών κοινοτήτων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Η Επιτροπή ανακοίνωσε στις 27 Ιουλίου 2022, τα αποτε-
λέσματα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2022 
για την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»: με 
προϋπολογισμό ρεκόρ 272 εκατ. ευρώ από το Erasmus+, 
16 υφιστάμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια θα συνεχίσουν 
να λαμβάνουν στήριξη, ενώ τέσσερις νέες συμμαχίες θα 
ξεκινήσουν τη συνεργασία τους. Μαζί με τις 24 συμμα-
χίες που επιλέχθηκαν το 2020, συνολικά 44 Ευρωπαϊκά 
Πανεπιστήμια περιλαμβάνουν πλέον 340 ιδρύματα τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης σε πρωτεύουσες και απομακρυσμέ-
νες περιφέρειες 31 χωρών. Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια 
είναι συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
από ολόκληρη την Ευρώπη που συνεργάζονται στους το-
μείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και της καινοτομίας 
προς όφελος των σπουδαστών, των εκπαιδευτών και της 
κοινωνίας. Δείτε το δελτίο τύπου  ΕΔΩ. 

•	 Στις 26 Ιουλίου 2022, η Επιτροπή παρουσίασε έναν κατά-
λογο πρωταρχικών δεικτών για την παρακολούθηση της 
προόδου προς την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το περι-
βάλλον και το κλίμα έως το 2030, καθώς και του μακροπρό-
θεσμου οράματος του 2050 για «ευημερία, εντός των ορίων 
του πλανήτη». Ως αποτέλεσμα των εντατικών διαβουλεύ-
σεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με τα κράτη μέλη, το 
νέο πλαίσιο παρακολούθησης βάσει του 8ου προγράμματος 
δράσης για το περιβάλλον αποσκοπεί στην ενίσχυση της δι-
αφάνειας και στην ενημέρωση των Ευρωπαίων σχετικά με 
τον αντίκτυπο της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και το περι-
βάλλον. Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών της ΕΕ, η Επιτροπή 
προτείνει στις 22 Ιουλίου 2022, προσωρινή βραχυπρόθε-
σμη παρέκκλιση από τους κανόνες για την αμειψισπορά 
και τη διατήρηση μη παραγωγικών στοιχείων σε αρόσι-
μη γη. Ο αντίκτυπος αυτού του μέτρου θα εξαρτηθεί από 
την επιλογή που θα κάνουν τα κράτη μέλη και οι γεωργοί, 
αλλά θα μεγιστοποιήσει την παραγωγική ικανότητα της ΕΕ 
όσον αφορά τα σιτηρά που προορίζονται για τρόφιμα. Εκτι-
μάται ότι θα επανέλθουν στην παραγωγή 1,5 εκατ. εκτάρια 
σε σύγκριση με σήμερα. Κάθε τόνος σιτηρών που παράγε-
ται στην ΕΕ θα συμβάλει στην ενίσχυση της επισιτιστικής 
ασφάλειας παγκοσμίως. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5670
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/13542-dt160922
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5367
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5352
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_5183
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4702
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4667
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_4668
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•	 Από το Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα λειτουργήσει το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» στον Το-
μέα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 19/9/2022 έως 7/10/2022. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

•	 Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 προκηρύσ-
σει 25 (είκοσι πέντε) θέσεις συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εφαρμοσμένη και 
Περιβαλλοντική Γεωλογία (Applied & Environmental Geology)». Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έως 
τις 4 Οκτωβρίου 2022, ώρα 13:00. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

Ελλάδα
Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..

Ευρώπη
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 πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου παρατή-
ρησης 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 προϊόντα και υπηρεσίες 
οικοσυστήματος που παρέχουν τα δάση. Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε λήψη αποφάσεων 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 βιώσιμη διαχείριση των δασών και να 
στηρίξει την προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή. Καταληκτική ημερομηνία διαβούλευσης η 17η Νοεμβρίου 
2022. Περισσότερα για τη διαβούλευση και συμμετοχή σε αυτή, δείτε  ΕΔΩ. 

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, Επι-
στήμης Ζωικής Παραγωγής, Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 
του Ανθρώπου, Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού, Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής. Δείτε 
τις σχετικές ανακοινώσεις ΕΔΩ,  ΕΔΩ, ΕΔΩ,  ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ,  ΕΔΩ, ΕΔΩ. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και 
δικαιολογητικών λήγει την 2/11/2022.     

Μεταπτυχιακά

Διαβούλευση / Εργασία

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25150&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25149&TabID=4
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
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
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25319&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25320&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25321&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25322&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25323&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25324&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25325&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=25326&TabID=4
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ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- 
2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2022

25TH ANNUAL ESDAR CONFERENCE 2022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Web: www.esdar2022.org 

3-6
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2022

20Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία
Ξενοδοχείο Porto Palace

Web: http://20.phytopath.gr 

5-7
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2022 

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

ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής 
Βελτίωσης Φυτών

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

5-7
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2022

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

ΑΓΡΙΝΙΟ

Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρία
Παπαστράτειο Μέγαρο

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

17-19
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2022

16TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE GEOLOGICAL 
SOCIETY OF GREECE 

«OUR EARTH OUR HOME»
ΠΑΤΡΑ

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

22-23
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2022

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ENVIRONMENTAL DESIGN (ICED 2022)

ΑΘΗΝΑ

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

3-6 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2022

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

ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

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

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.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

http://www.esdar2022.org
http://20.phytopath.gr
http://18pbcongress.agr.uth.gr
http://www.eze.gr/events.html
http://www.gsg2022.gr
mailto:gsg2022@nbevents.gr
https://iced.eap.gr
http://18psid.asfa.upatras.gr

