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Συνάντηση μελών του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022, συναντήθηκε αντιπροσωπεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Επιμελη-
τηρίου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεώργιο Γεωργαντά, μετά από την ανάληψη των νέων 
καθηκόντων του στο Υπουργείο. Στην συνάντηση που ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική τέθηκαν προς συζήτηση σημα-
ντικά θέματα που απασχολούν τους γεωτεχνικούς. Συγκεκριμένα συζητήθηκαν τα προβλήματα που είχε η πρόσφατη 
προκήρυξη για τα ΚΥΔ του ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα των Γεωργικών Συμβούλων, το Μητρώο Πραγματογνωμόνων, το αίτημα 
της ένταξης του κτηνιατρικού επαγγέλματος στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, το θέμα της 
αξιολόγησης των νέων σχολών που δημιουργήθηκαν μετά την συγχώνευση των Πανεπιστημίων. Δείτε ΕΔΩ  τα θέματα 
που συζητήθηκαν στο Δελτίο τύπου που εξέδωσε το Επιμελητήριο.

Συνάντηση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τον Γενικό Γραμματέα 
Δασών, κ. Κ. Αραβώση
Πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2022 τηλεδιάσκε-
ψη μεταξύ του προέδρου του Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε κ. Σπυρίδωνα 
Μάμαλη, του Αντιπροέδρου Β΄ κ. Αλέξανδρου Ρήγα και των 
μελών του Δ.Σ κ.κ. Νικολάου Μπόκαρη και Ρήγα Γιοβανό-
πουλου, με τον Γενικό Γραμματέα Δασών κ. Κωνσταντίνο  
Αραβώση. Στην τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν τα τρέχοντα 
θέματα του Δασικού τομέα με σκοπό την ιεράρχηση των 
προτεραιοτήτων δασικής πολιτικής στις οποίες μπορεί να 
συνεισφέρει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και την υποστήριξη των διαδι-
κασιών πλήρους υπαγωγής και λειτουργίας των δασικών 
Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δείτε το Δελτίο 
τύπου που εξέδωσε το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ειδικότερα τα θέματα 
που συζητήθηκαν κατά την συνάντηση ΕΔΩ. 

Υπόμνημα προς τον Υπ.Α.Α.Τ. για την Πιστοποίηση 
των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ)
Το Διοικητικό Συμβούλιο τους Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας, απέστειλε Υπόμνημα προς τον Υπουργό Αγροτι-
κής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την πιστοποίηση των Κέ-
ντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Στο υπόμνημα τονίζει 
ότι  από την πρώτη ημέρα έκδοσης της πρόσκλησης από 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την πιστοποίηση των ΚΥΔ, το Δ.Σ. του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ζήτησε σθεναρά την αλλαγή της φιλοσοφίας της 
πρόσκλησης, καθώς θεώρησε πως έπληττε τους συναδέλ-

φους Γεωτεχνικούς που ασχολούνται σε αυτόν τον τομέα. 
Χαιρετίζει την πρωτοβουλία του υπουργού, ώστε να προ-
κύψουν οι τελευταίες αλλαγές που ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ. Σίγουρα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά 
δεν έχουν εξαλειφτεί όλα τα προβλήματα που προκύπτουν 
από την προκήρυξη. Το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. πιστεύει πως η 
επίλυση και αυτών των προβλημάτων θα κατορθώσει να 
θεραπεύσει την κατάσταση και θα δημιουργήσει συνθήκες 
υγιούς ανταγωνισμού από τη μια και συνθήκες ορθής ολο-
κλήρωσης του έργου από την άλλη. Δείτε το σχετικό Υπό-
μνημα στο σύνολό του ΕΔΩ. 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και Ανεξέλεγκτη Βόσκηση
Τις θέσεις του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για το μεγά-
λο ζήτημα της ανεξέλεγκτης βόσκησης, έθεσε υπόψη της 
Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σπυρίδων Μάμαλης. 
Ο Πρόεδρος αφού τόνισε τη δυνατότητα και τη διάθεση 
του Επιμελητηρίου να συμβάλλει στην προσπάθεια λύσης 
του προβλήματος της ανεξέλεγκτης βόσκησης, επεσήμανε 
την αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των διαχειριστικών σχε-
δίων βόσκησης, τον διαχωρισμό των εννοιών «βοσκήσιμες 
γαίες» και «επιλέξιμες βοσκήσιμες γαίες», τόνισε την ανα-
γκαιότητα να γίνουν έργα στους βοσκότοπους, να υπάρξει 
μέριμνα για τα μη δεσποζόμενα ζώα και την βιοποικιλό-
τητα και επίσης να εφαρμοστεί ο νόμος για τα ενώτια σε 

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24731&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24710&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24720&TabID=1
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όλα τα ζώα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πολυνομία που 
υπάρχει και πρότεινε την αξιοποίηση της δασικής υπηρεσί-
ας, την σύσταση ειδικής επιτροπής για την κωδικοποίηση 
του ισχύοντος νομικού πλαισίου και την συγκρότηση δι-
υπουργικής ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων υπουργείων για τη διαμόρφωση ξεκάθαρου 
νομικού πλαισίου που θα αξιοποιεί τις κρατικές αρχές και 
θα επιβάλλει κυρώσεις. Δείτε το Δελτίο τύπου που εξέδωσε 
το Επιμελητήριο ΕΔΩ.  

Οι Θέσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επί της εφαρμογής του 
Στρατηγικού Σχεδίου για τη Νέα ΚΑΠ στη Διαρκή 
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
Την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕ-
ΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχε στις εργασίες της Διαρκούς Επιτροπής 
Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και ανέπτυξε τις θέ-
σεις του Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τις οποίες ζήτησε να 
γίνει διάλογος επί της εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου 
για τη νέα ΚΑΠ με συμμετοχή όλων των γεωτεχνικών φο-
ρέων και του Επιμελητηρίου, στη βάση της χάραξης στρα-
τηγικής και όχι της στείρας ποσοτικής διαχείρισης, καθώς 
επίσης και να μην υποβαθμιστεί το ΥΠΑΑΤ με τη μεταφορά 
αρμοδιοτήτων του σε νέες υπηρεσίες. Τέλος επεσήμανε ότι 
το Επιμελητήριο μπορεί να συμβάλλει θετικά ώστε να επι-
τευχθεί η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, που είναι κοινό 
ζητούμενο. Δείτε το Δελτίο τύπου που περιγράφει τις θέ-
σεις που ανέπτυξε ο Πρόεδρος ΕΔΩ.  

Οι Θέσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Διαρκή Επιτροπή 
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης 
της Βουλής
Στις 15 Μαρτίου 2022, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
συμμετείχε στις εργασίες της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσι-
ας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βου-
λής και ανέπτυξε τις θέσεις του Επιμελητηρίου, σύμφωνα 
με τις οποίες ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών μετα-
φοράς των Δασικών Υπηρεσιών στο ΥΠΕΝ, τη χορήγηση 
του Επιδόματος ανθυγιεινούς εργασίας σε κτηνιάτρους, δα-
σολόγους και σε κατηγορίες γεωπόνων και την επιστροφή 
των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Ζώων Συντροφιάς στο 
ΥΠΑΑΤ. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εξέδωσε Δελτίο τύπου περιγράφο-
ντας την τοποθέτησή του, το οποίο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.    

Δεκτό το Αίτημα για την διαπίστευση των Ιδιωτών 
Γεωτεχνικών ως Ελεγκτών Μηχανικών για την 
Παρακολούθηση και Επίβλεψη Δημοσίων Έργων και 
Μελετών
Με διάταξη που περιλήφθηκε τόσο στο άρθρο 3, παρ. 6 της 
Κ.Υ.Α. 34817/7-2-2022 «Παρακολούθηση και επίβλεψη δημο-
σίων έργων κάτω των ορίων από ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανι-
κούς», όσο και στο άρθρο 3, παρ. 6 της Κ.Υ.Α. 34887/7-2-2022 
«Παρακολούθηση και επίβλεψη μελετών κάτω των ορίων από 
ιδιώτες Ελεγκτές Μηχανικούς», δίνεται η δυνατότητα και στους 
ιδιώτες Γεωτεχνικούς να διαπιστευθούν ως Ελεγκτές Μηχανι-
κοί για την παρακολούθηση και επίβλεψη δημοσίων έργων και 
μελετών. Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η Υβριδική Διημερίδα με θέμα «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ - 
Επιπτώσεις στην πρωτογενή παραγωγή και στο φυσικό 
περιβάλλον» που διοργάνωσε το Περιφερειακό Παράρτη-
μα Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) σε συνεργασία με το Διεπιστημονικό 
Κέντρο Αγροδιατροφής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (ΚΕΑΓΡΟ – Α.Π.Θ.) και υπό την αιγίδα του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Περι-
φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι αναρτημένη και στην 
ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., στο κανάλι του Επιμελητηρίου 
στο youtube. Δείτε ΕΔΩ    τη σχετική ανακοίνωση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, το 
Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕ-

ΩΤ.Ε.Ε. ζητά την προσθήκη του ΚΑΔ 2401003 - Υπηρεσιών 
Δασολόγου στην Πρόσκληση για τη δράση «Ενίσχυση μι-
κρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από 
τον covid-19 στη Θεσσαλία – Ανάσα ΙΙ». Δείτε τη σχετική 
επιστολή του παραρτήματος ΕΔΩ.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
•	 Με επιστολή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης & Τροφίμων και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το Παράρτημα 
Ανατολικής Μακεδονίας του Επιμελητηρίου επισημαίνει 
τα προβλήματα και τις αδικίες που παρουσιάζονται με τη 
μερική επικαιροποίηση του Μητρώου Εκπαιδευτών του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ζητά την τροποποίηση της απόφα-
σης του θέματος 94 του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ και 
τον ορισμό νέας προθεσμίας, ώστε η τροποποίηση του 
Μητρώου να είναι δίκαιη για όλους, να συμβαδίζει με 
την πρακτική που τηρείται στα μητρώα εκπαιδευτών άλ-

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24725&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24760&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24759&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24712&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24794&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24770&TabID=3


Τεύχος 58

3.Μάρτιος 2022

Παραρτήματα

Νομοθεσία

λων δημοσίων φορέων, να αφορά όλα τα μοριοδοτούμε-
να και υποχρεωτικά κριτήρια και να μην αντίκειται στην 
αριθμ. 32/15688 (ΦΕΚ 320/Β/08-02-2019) Απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τέλος 
οι αλλαγές που προτείνονται στόχο έχουν την βελτίωση 
του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου και εντέλει την 
κατάρτιση των αγροτών. Δείτε αναλυτικά τις προτάσεις 
του παραρτήματος ΕΔΩ. 

•	 Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Επιμελητηρίου 
απέστειλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας αίτη-
μα για την παράταση της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων 
κατά των αναρτημένων δασικών χαρτών των Π.Ε. Δράμας, 
Καβάλας και Σερρών. Δείτε το σχετικό έγγραφο ΕΔΩ.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
•	 Το Παράρτημα Αιγαίου του Επιμελητήριου ενημέρωσε 

τους ενδιαφερόμενους κατόχους αγροτικής γης για τις 
προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων, καθώς και πρόδη-
λων σφαλμάτων, κατά των αναρτημένων δασικών χαρ-
τών για τα νησιά του Αιγαίου. Δείτε την ανακοίνωση του 
παραρτήματος ΕΔΩ. 

•	 Την Πέμπτη 3-3-2022 με πρωτοβουλία του Αντιπροέ-
δρου της Βουλής και Βουλευτή Ν. Λέσβου κ. Χαράλα-
μπου Αθανασίου, πραγματοποιήθηκε τεχνική σύσκεψη 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην 
οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
του Παραρτήματος Αιγαίου του Γεωτεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας, Παναγιώτης Κατσαβέλλης, ως κύριος 
τεχνικός σύμβουλος για επιστημονικά θέματα του αγρο-
τικού τομέα και επαγγελματικά θέματα του γεωτεχνικού 
κλάδου. Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ τα θέματα που συζητήθη-
καν κατά την συνάντηση και περιγράφονται στο Δελτίο 
τύπου που εξέδωσε το παράρτημα Αιγαίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

•	 Κ.Υ.Α. 416/71435/16-03-2022: Χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων σε όλη την Επικράτεια στους τομείς: α) 
της καλλιέργειας Λεβάντας, β) της παραγωγής Ξηρών 
Σύκων, γ) της επιτραπέζιας Ελιάς πλην Καλαμών και 
του κωδικού 2008190 του ΟΣΔΕ, δ) της καλλιέργει-
ας καπνού και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού 
Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 
19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), 
ΦΕΚ 1333/Β/23.03.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 395/67916/14-03-2022: Χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων σε όλη την Επικράτεια στους τομείς: α) της 
επίσπορης και βιομηχανικής πατάτας και β) της παραγω-
γής Μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη και λεπτομέρει-
ες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανα-
κοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 
final (Προσωρινό Πλαίσιο), ΦΕΚ 1332/Β/23.03.2022. 

•	 Υ.Α. 212/74509/18-03-2022: Καθορισμός ύψους ενίσχυ-
σης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κα-
νονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των ζαχαροτεύτλων 
για το έτος ενίσχυσης 2021, ΦΕΚ 1330/Β/22.03.2022.  

•	 Κ.Υ.Α. 288/74866/21-03-2022:  Καθορισμός ύψους 
ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 
του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια 

των σπαραγγιών για το έτος ενίσχυσης 2021, ΦΕΚ 
1330/Β/22.03.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 278/73627/18-03-2022: Καθορισμός ύψους ενί-
σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του 
Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια των 
πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών για το έτος ενί-
σχυσης 2021, ΦΕΚ 1327/Β/21.03.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 282/73644/18-03-2022: Καθορισμός ύψους ενί-
σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του 
Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια των 
οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 
για το έτος ενίσχυσης 2021, ΦΕΚ 1327/Β/21.03.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 279/73632/18-03-2022:  Καθορισμός ύψους 
ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 
του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια των 
πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών για το έτος 
ενίσχυσης 2021, ΦΕΚ 1327/Β/21.03.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 277/73613/18-03-2022: Καθορισμός ύψους 
ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 
του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια 
του σκληρού σίτου για το έτος ενίσχυσης 2021, ΦΕΚ 
1326/Β/21.03.2022. 
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Νομοθεσία

•	 Κ.Υ.Α. 281/73639/18-03-2022: Καθορισμός ύψους 
ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 
του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των 
καρπών με κέλυφος για το έτος ενίσχυσης 2021, ΦΕΚ 
1326/Β/21.03.2022. 

•	 Κ.Υ.Α. 280/73637/18-03-2022: Καθορισμός ύψους 
ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 
52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλι-
έργεια των μήλων για το έτος ενίσχυσης 2021, ΦΕΚ 
1326/Β/21.03.2022. 

•	 Υ.Α. 44/68152/15-03-2022:Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
3866/78486/14-07-2015 απόφασης του Υφυπουργού 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των 
ενωσιακών διατάξεων του συστήματος επιβολής μο-
ρίων για σοβαρές παραβάσεις στον τομέα της αλιείας» 
(Β’ 1587), ΦΕΚ 1325/Β/21.03.2022. 

•	 Υ.Α. 530/57378/02-03-2022:  Εθνικός Κατάλογος ποι-
κιλιών, υποκειμένων και κλώνων αμπέλου (Vitis L.), 
ΦΕΚ 1196/Β/16.03.2022. 

•	 Υ.Α. 21168/25-02-2022: Έγκριση Τομεακού Προγράμ-
ματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής του Εθνικού Προγράμματος 
Ανάπτυξης (ΕΠΑ) της προγραμματικής περιόδου 2021 – 
2025, ΦΕΚ 1193/Β/16.03.2022.  

•	 Κ.Υ.Α. 27462/15-03-2022: Όροι και προϋποθέσεις 
για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτι-
κής κάνναβης, βάσει του άρθρου 18 του ν. 4801/2021 
(Α΄ 83), ΦΕΚ 1151/Β/15.03.2022. 

•	 Υ.Α. 540/61279/08-03-2022: Τροποποίηση και συμπλή-
ρωση της υπ’  αρ. 1618/162339/25-06-2021(Β’ 2734) 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των αναγκαίων συ-
μπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανο-
νισμών (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και (ΕΚ) 589/2008 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σχετικά με τον τομέα των αυγών και για την 
υποχρεωτική ηλεκτρονική διαδικτυακή σύνδεση του 
κλάδου της αγοράς αυγών στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ, ΦΕΚ 
1138/Β/14.03.2022. 

•	 Υ.Α. 206/52595/25-02-2022: Καθορισμός των αναγκαί-
ων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου (L 95) και άλλων εθνικών μέ-
τρων, για τους επίσημους ελέγχους που διενεργούνται 
με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσί-
ας για τις ζωοτροφές, ΦΕΚ 1106/Β/14.03.2022. 

•	 Υ.Α. 531/57401/02-03-2022: Εγγραφή, ανανέωση εγ-
γραφής και διαγραφή ποικιλιών ειδών φυτών μεγάλης 
καλλιέργειας, κηπευτικών και τοπικών αβελτίωτων 
ποικιλιών από τον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλι-
εργούμενων Φυτικών Ειδών, ΦΕΚ 1082/Β/10.03.2022.  

•	 Ν. 4903/04-03-2022: Πρότυπες προτάσεις για έργα 
υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις, ΦΕΚ 
46/Α/05.03.2022.  

•	 Υ.Α. 21061/25-02-2022: Δικαιολογητικά που απαιτού-
νται για τη χορήγηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση 
της άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή και 
των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωμάτων δραστηριοποί-
ησης στο υπαίθριο εμπόριο, ΦΕΚ 980/Β/03.03.2022. 

•	 Υ.Α. 192/49949/23-02-2022: Καθορισμός διαδικασιών 
και δικαιολογητικών για την εισαγωγή σπόρων κάννα-
βης εκτός εκείνων που προορίζονται για σπορά, ΦΕΚ 
974/Β/03.03.2022. 

•	 Υ.Α. 37/48518/22-02-2022: Ατομική Ψηφιακή Μελισ-
σοκομική Ταυτότητα, ΦΕΚ 924/Β/01.03.2022. 

•	 Υ.Α. 298/49985/23-02-2022: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
481/66703/9.6.2016 (Β’  1994) υπουργικής απόφασης 
περί καθορισμού του πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 
10.2.1, «Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία», του Υπο-
μέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, ΦΕΚ 864/Β/25.02.2022. 

•	 Y.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21-02-2022:Τροπο-
ποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/
οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τρο-
ποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφα-
σης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκα-
τηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 
4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει» (Β΄ 2471), ΦΕΚ 841/Β/24.02.2022. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/470 της Επιτροπής 
της 23ης Μαρτίου 2022 σχετικά με τη χορήγηση ενίσχυ-
σης για την ιδιωτική αποθεματοποίηση χοιρείου κρέα-
τος και με τον εκ των προτέρων καθορισμό του ποσού 
της ενίσχυσης, EEL 96/24-03-2022(39-42). 

•	 Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2022/467 της 
Επιτροπής της 23ης Μαρτίου 2022 για έκτακτη ενίσχυ-
ση προσαρμογής στους παραγωγούς των γεωργικών το-
μέων, EEL 96/24-03-2022(4-8). 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8un-8Qnzo0a15MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVsQt_UX0XCvsqUm18w-PQiCZaJX_Zcmk_Iakh--aWYQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8biJiNRrQ3wh5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXLc9YcH1JJP8NnNDGrYngW3KVnRN43ynvumRs21sTG5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8XK3pUlV9aRJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuWO09nXJnFKXgbzwa9M_dLWjPHfwTZHqgciK88QX97fl
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wGGrezhDLcpZ3dtvSoClrL8rAxWbJaXjLV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuauuT7DeBD3731CVPqG8qGNtCqto86Zx_JILP5tJlX7n
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.096.01.0039.01.ELL&toc=OJ:L:2022:096:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.096.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2022:096:TOC
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Νομοθεσία

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/462 της Επιτροπής 
της 16ης Μαρτίου 2022 για τη χορήγηση μεταβατικής 
περιόδου για τη χρήση της προστατευόμενης γεωγρα-
φικής ένδειξης «Λουκάνικο Πιτσιλιάς» (Loukaniko 
Pitsilias) (ΠΓΕ), EEL 94/23-03-2022(1-2). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (EE) 2022/460 της Επιτροπής 
της 4ης Μαρτίου 2022 για την τροποποίηση της εκτελε-
στικής απόφασης (ΕΕ) 2021/788 για τη θέσπιση κανό-
νων όσον αφορά την παρακολούθηση και την υποβολή 
εκθέσεων για περιστατικά λοίμωξης από SARS-CoV-2 σε 
ορισμένα ζωικά είδη, EEL 93/22-03-2022(191-192). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/456 της Επιτρο-
πής της 21ης Μαρτίου 2022 για την έγκριση της βασι-
κής ουσίας χιτοζάνη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτι-
κών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση 
του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 540/2011, EEL 93/22-03-2022(138-141). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/454 της Επιτροπής της 
16ης Μαρτίου 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 92/21-03-2022(12-97). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/441 της Επιτρο-
πής της 17ης Μαρτίου 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 90/18-03-
2022(105-115). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/440 της Επιτρο-
πής της 16ης Μαρτίου 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 90/18-03-2022(67-104). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (EE) 2022/417 της Επιτροπής 
της 8ης Μαρτίου 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 85/14-03-2022(42-118). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/386 της Επιτροπής 

της 7ης Μαρτίου 2022 για τον καθορισμό των εισα-
γωγικών δασμών που εφαρμόζονται σε ορισμένα είδη 
αποφλοιωμένου ρυζιού από τις 8 Μαρτίου 2022, EEL 
78/08-03-2022(36-37). 

•	 Κανονισμός (ΕΕ) 2022/384 της Επιτροπής της 4ης Μαρ-
τίου 2022 για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά την 
προσαρμογή των καταλόγων τρίτων χωρών, εδαφών 
ή ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η 
είσοδος ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊό-
ντων στην Ένωση, EEL 78/08-03-2022(1-20). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/364 της Επιτρο-
πής της 3ης Μαρτίου 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 69/04-03-2022(45-59). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/363 της Επιτρο-
πής της 24ης Ιανουαρίου 2022 για την τροποποίηση 
και διόρθωση του παραρτήματος IΧ του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/405 όσον αφορά τον κατάλογο 
των τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επι-
τρέπεται η είσοδος στην Ένωση ορισμένων αλιευτικών 
προϊόντων, EEL 69/04-03-2022(40-44). 

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2022/349 της Επιτροπής 
της 28ης Φεβρουαρίου 2022 για την τροποποίηση 
του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 
2021/641 για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση 
εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε 
ορισμένα κράτη μέλη, EEL 64/02-03-2022(60). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/320 της Επιτροπής 
της 25ης Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με τη χορήγηση 
άδειας για τη χρήση του αιθέριου ελαίου μανταρινιού 
που λαμβάνεται με έκθλιψη ως πρόσθετης ύλης ζωο-
τροφών για πουλερικά, χοίρους, μηρυκαστικά, ίππους, 
κουνέλια και σολομοειδή, EEL 55/28-02-2022(41-44). 

•	 Απόφαση (ΕΕ) 2022/314 του Συμβουλίου της 15ης Φε-
βρουαρίου 2022 σχετικά με την προσχώρηση της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης στη σύμβαση για τη διατήρηση και 
τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θά-
λασσας στον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό, EEL 55/28-02-
2022(12-13). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/305 της Επιτρο-
πής της 24ης Φεβρουαρίου 2022 για την τροποποίηση 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.094.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:094:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.093.01.0191.01.ELL&toc=OJ:L:2022:093:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.093.01.0138.01.ELL&toc=OJ:L:2022:093:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.092.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2022:092:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.090.01.0105.01.ELL&toc=OJ:L:2022:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.090.01.0105.01.ELL&toc=OJ:L:2022:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.090.01.0067.01.ELL&toc=OJ:L:2022:090:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.085.01.0042.01.ELL&toc=OJ:L:2022:085:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.078.01.0036.01.ELL&toc=OJ:L:2022:078:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.078.01.0036.01.ELL&toc=OJ:L:2022:078:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.078.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2022:078:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.069.01.0045.01.ELL&toc=OJ:L:2022:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.069.01.0040.01.ELL&toc=OJ:L:2022:069:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.064.01.0060.01.ELL&toc=OJ:L:2022:064:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.055.01.0041.01.ELL&toc=OJ:L:2022:055:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.055.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2022:055:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.055.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2022:055:TOC
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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 46/25-02-
2022(84-94) 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/304 της Επιτροπής 
της 23ης Φεβρουαρίου 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 της αυ-
γοαλβουμίνης, EEL 46/25-02-2022(81-83). 

•	 Κατ΄εξουσιοδότηση Κανονισμός  (ΕΕ) 2022/303 της 
Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2021για την τροπο-
ποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1241 όσον αφορά τη 
λήψη μέτρων για τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλι-
ευμάτων του μόνιμου πληθυσμού φώκαινας της Κυρίως 
Βαλτικής (Phocoena phocoena) στη Βαλτική Θάλασσα, 
EEL 46/25-02-2022(67-80). 

•	 Στις 23 Μαρτίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρου-
σίασε μια σειρά βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων 
δράσεων για την ενίσχυση της παγκόσμιας επισιτιστικής 
ασφάλειας και τη στήριξη των γεωργών και των κατα-
ναλωτών στην ΕΕ ενόψει της αύξησης των τιμών των 
τροφίμων και του κόστους των εισροών, όπως η ενέρ-
γεια και τα λιπάσματα. Η αύξηση των παγκόσμιων τιμών 
βασικών προϊόντων, η οποία επιταχύνθηκε περαιτέρω 
από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τονίζει εκ 
νέου την ανάγκη να καταστούν η γεωργία και οι αλυσί-
δες εφοδιασμού τροφίμων της ΕΕ πιο ανθεκτικές και βι-
ώσιμες, σύμφωνα με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα 
στο πιάτο». Δείτε το Δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 ΥπΑΑΤ: Γεωργαντάς στο Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυ-
ξέλλες- Η στήριξη του αγροτικού τομέα πρέπει να είναι 
άμεση και αποτελεσματική. Δείτε το Δελτίο τύπου του 
Υπουργείου ΕΔΩ. 

•	 Η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από την Ελλάδα και την 
Κύπρο, ισχυρίζεται ότι η Δανία παρέβη τις υποχρεώσεις 
που υπέχει από τον κανονισμό 1151/2012 2, παραλεί-
ποντας να λάβει μέτρα για την πρόληψη ή την παύση 
της χρήσης της ονομασίας «φέτα» για τυρί το οποίο πα-
ράγεται στη Δανία αλλά προορίζεται για εξαγωγή σε τρί-
τες χώρες. Δείτε την ανακοίνωση του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΔΩ. 

•	 Από τις 14 έως τις 29 Μαρτίου η ΕΕ θα συμμετάσχει 
σε νέο κύκλο παγκόσμιων συναντήσεων για τη βιοποι-
κιλότητα, κατά τις οποίες θα αναπτυχθεί περαιτέρω το 
παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020: 
πρόκειται για μια νέα παγκόσμια συμφωνία για την ανά-
σχεση και την αντιστροφή της απώλειας φυτών, ζώων 
και οικοσυστημάτων. Οι συνομιλίες στη Γενεύη αποτε-

λούν την τελευταία επίσημη σύνοδο στην οποία οι κυ-
βερνήσεις θα διαπραγματευτούν την —μοναδική για τη 
δεκαετία αυτή— παγκόσμια συμφωνία, προτού αυτή με-
ταφερθεί στο Κουνμίνγκ της Κίνας με σκοπό να εγκριθεί 
στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλό-
τητα COP15 αργότερα εντός του έτους. Το πλαίσιο αυτό 
θα κατευθύνει την παγκόσμια δράση για τη φύση και 
τους ανθρώπους, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για 
αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και να οικοδομηθεί 
ένας δικαιότερος, ασφαλέστερος και υγιέστερος κόσμος 
για όλους, παντού. Δείτε το Δελτίο τύπου ΕΔΩ.   

•	 Το Συμβούλιο ενέκρινε στις 3 Μαρτίου 2022, συμπερά-
σματα με τα οποία ζητεί την προσαρμογή των συστημά-
των πολιτικής προστασίας στα ακραία καιρικά φαινόμε-
να που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Τα φαινόμενα 
αυτά γίνονται όλο και πιο συχνά, έντονα και επίμονα. Ως 
εκ τούτου, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να ανα-
λάβουν δράση. Τα συμπεράσματα αυτά αποτελούν ένα 
βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ. Δείτε το σχετικό 
Δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 ΥπΑΑΤ: Στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιεί-
ας της ΕΕ που συνεδρίασε στις 2 Μαρτίου, ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωρ-
γαντάς, εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του στο λαό 
της Ουκρανίας και επιβεβαίωσε την αποφασιστική συμ-
βολή της χώρας μας στις πρωτοβουλίες και δράσεις της 
Επιτροπής και του Συμβουλίου. Ο κ. Γεωργαντάς κατέ-
θεσε τρεις προτάσεις και ζήτησε να αναλάβει η Ε.Ε. πρω-
τοβουλίες προκειμένου να εξισορροπηθεί το αυξημένο 
κόστος παραγωγής, να στηριχθούν οι παραγωγοί και να 
αντιμετωπισθούν τα προβλήματα στις εξαγωγές. Δείτε το 

Νομοθεσία

Ευρώπη

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.046.01.0084.01.ELL&toc=OJ:L:2022:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.046.01.0084.01.ELL&toc=OJ:L:2022:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.046.01.0081.01.ELL&toc=OJ:L:2022:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.046.01.0067.01.ELL&toc=OJ:L:2022:046:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1963
http://minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/12704-dt210322b
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24767&TabID=4
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1747
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2022/03/03/making-civil-protection-ready-for-climate-change-council-adopts-conclusions/
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Δελτίο τύπου ΕΔΩ.  

•	 ΥπΑΑΤ: Στις 21 Φεβρουαρίου 2022 πραγματοποιήθη-
κε στις Βρυξέλλες η τακτική σύνοδος του Συμβουλίου 
Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας. Την Ελλάδα εκπροσώ-
πησε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Δι-
εθνών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας. Κατά την 
Υπουργική συζήτηση για τις εξελίξεις στην κατάσταση 
της αγοράς των γεωργικών προϊόντων της Ένωσης, η 
Ελληνική πλευρά υπογράμμισε το μεγάλο πρόβλημα του 
αυξημένου κόστους παραγωγής λόγω εκτόξευσης των 
τιμών της ενέργειας που συμπαρασύρει τις τιμές των γε-
ωργικών εισροών. Δείτε το σχετικό Δελτίο τύπου ΕΔΩ.   

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε θετική προκαταρκτική 
αξιολόγηση του αιτήματος πληρωμής της Ελλάδας για 
ποσό ύψους 3,6 δισ. ευρώ —1,7 δισ. ευρώ σε επιχορη-
γήσεις και σχεδόν 1,9 δισ. ευρώ σε δάνεια— στο πλαίσιο 
του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), 
του βασικού εργαλείου του NextGenerationEU. Δείτε το 
σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
όπως πρωτογενείς παραγωγούς, μεταποιητές, κατα-
σκευαστές, χονδρεμπόρους, λιανεμπόρους και παρόχους 
εισροών, να μοιραστούν τις εμπειρίες τους από συμφω-
νίες που αποσκοπούν στην επίτευξη στόχων βιωσιμό-

τητας στις αγροδιατροφικές αλυσίδες εφοδιασμού. Οι 
παρατηρήσεις που θα υποβληθούν θα βοηθήσουν την 
Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές για μια 
νέα παρέκκλιση με την οποία θα εξαιρούνται οι συμφω-
νίες βιωσιμότητας στον τομέα της γεωργίας από τους 
κανόνες ανταγωνισμού υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 
Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

•	 Ο επίτροπος κ. Σινκέβιτσιους εκπροσωπεί την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση στην πέμπτη σύνοδο της Συνέλευσης των 
Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEA-5) που 
πραγματοποιείται από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 2 
Μαρτίου στο Ναϊρόμπι της Κένυας. Σε μια συμμαχία με 
εταίρους απ’ όλες τις ηπείρους, η ΕΕ θα επιδιώξει να 
εξασφαλίσει την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια νέα, 
νομικά δεσμευτική, παγκόσμια συμφωνία για τα πλαστι-
κά. Η ΕΕ θα επιδιώξει επίσης τη δημιουργία μιας ομά-
δας επιστημονικής πολιτικής για τα χημικά προϊόντα, τα 
απόβλητα και τη ρύπανση, ώστε να ενισχυθεί η παροχή 
επιστημονικών συμβουλών προς την παγκόσμια κοινό-
τητα, όπως συμβαίνει με τη διακυβερνητική ομάδα για 
την κλιματική αλλαγή. Τελικός στόχος θα είναι η επίτευ-
ξη συμφωνίας σχετικά με τον ορισμό της έννοιας των 
λύσεων που βασίζονται στη φύση, αποφασιστικής σημα-
σίας πριν από την COP15 στο πλαίσιο της σύμβασης για 
τη βιολογική ποικιλότητα. Δείτε το 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..

•	 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων . Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 15 Απριλίου 2022. Δείτε 
ΕΔΩ. 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Τα ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ Α.Ε. αναζητούν Πτυχιούχους Γεωπόνους για εργασία & Προπτυχιακούς Γεωπόνους για 
πρακτική άσκηση στον νομό Αττικής & στον νομό Ηλείας. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ. 

Γραφείο Απασχόλησης ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηρείται στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου με 
σκοπό να ενημερώνει τους Γεωτεχνικούς για προσφερόμενες θέσεις εργασίας και 
παράλληλα οι Γεωτεχνικοί να βρίσκουν βήμα δηλώνοντας την επιθυμία τους για 
εργασία (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. )

Ευρώπη

Διαβούλευση / Εργασία

http://minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/12570-dt020322
http://minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/12523-dt240222b
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1354
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1352
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_22_1314
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/110-stratigikh_meleth_ypaat210222
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24758&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24344&TabID=1
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4-6
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2022

IOBC-WPRS MEETING ON CITRUS PESTS, DISEASES AND 
WEEDS

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο & άλλοι 

φορείς
Βουλευτικό – πρώτο Ελληνικό Κοινοβούλιο

Web: http://web.nitlab.inf.uth.gr/iobc_citrus/

9-13
ΜΑΪΟΥ
2022

30ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ (ΕΕΕΟ)

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία της Επιστήμης των 
Οπωροκηπευτικών

Συνεδριακό Κέντρο Γ.Π.Α.
Web: https://30eeeo.aua.gr/ 

23-27
ΜΑΪΟΥ
2022

19Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟ

Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος 
Web: www.entsoc.gr   Email: info@entsoc.gr

24- 26
ΜΑΪΟΥ
2022

4Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΘΗΝΑ

Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών 
Πληροφοριακών Συστημάτων του Γ.Π.Α. & 

Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών

Συνεδριακό Αμφιθέατρο Γ.Π.Α.
Web: http://giscongress.aua.gr/ , Email: 

giscongress@aua.gr 

2-3
ΙΟΥΝΙΟΥ

2022

15Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, Σχολή Γεωπονίας, 
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., 

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Συνεδριακό Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών 

Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ.
Web: https://eye.web.auth.gr

hhaconference2022 

16-17
ΙΟΥΝΙΟΥ

2022

1Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & 5Ο 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ FORUM ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ «Η ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Κεντρικό Κτίριο ΕΚΠΑ- Προπύλαια

Web: https://edcm.edu.gr/en/hdrrf/2022 

22-24
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2022

10Ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. & ΤΟΥ 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»
ΜΕΤΣΟΒΟ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο & Μετσόβιο Κέντρο 
Διεπιστημονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π.

Εγκαταστάσεις του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο 
Μέτσοβο

Web: http://mirc.ntua.gr/ 

22-25
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2022

HAICTA 2022
10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, FOOD 

& ENVIRONMENT
ΑΘΗΝΑ

Crowne Plaza Hotel
Web: https://2022.haicta.gr 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

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

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 

http://web.nitlab.inf.uth.gr/iobc_citrus/
https://30eeeo.aua.gr/
http://www.entsoc.gr
mailto:info@entsoc.gr
http://giscongress.aua.gr/
mailto:giscongress@aua.gr
https://eye.web.auth.gr/hhaconference2022
https://eye.web.auth.gr/hhaconference2022
https://edcm.edu.gr/en/hdrrf/2022
http://mirc.ntua.gr/
https://2022.haicta.gr
http://18pbcongress.agr.uth.gr
http://www.gsg2022.gr
mailto:gsg2022@nbevents.gr
https://iced.eap.gr
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