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Νομοθεσία
Παράταση στην προθεσμία οριστικοποίησης των αιτήσεων ένταξης
στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»
Μετά από τεκμηριωμένες σχετικές παρεμβάσεις του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπ.Α.Α.Τ. κ. Δημήτριος Παπαγιαννίδης υπέγραψε την παράταση, μέχρι τις 28-12-2021,
της προθεσμίας για την οριστικοποίηση των αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο εν λόγω Υπομέτρο. Δείτε την ανακοίνωση
του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.
Το Επιμελητήριο, με έγγραφό του προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γεώργιο Στύλιο, ζητούσε την παράταση, κατά 1 μήνα, της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για ένταξη στην 3η πρόσκληση του
Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020, η οποία έληγε στις 14-12-2021. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επικαλούνταν στην επιστολή του προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την έκδοση πιστοποιητικών του ΜΑΕΕ, καθώς και
καθυστερήσεις που μείωσαν τον πραγματικό χρόνο προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Δείτε τη σχετική επιστολή ΕΔΩ.
Επίσης για το ίδιο θέμα απέστειλαν επιστολές στον Υπουργό τα παραρτήματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. : Αιγαίου ΕΔΩ, Ανατολικής
Μακεδονίας ΕΔΩ, Κεντρικής Ελλάδας ΕΔΩ και Δυτικής Μακεδονίας ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Επιμελητηρίου,
απέστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, τις παρατηρήσεις και προτάσεις του επί του Στρατηγικού Σχεδίου της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027. Δείτε αναλυτικά
όλες τις προτάσεις ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
• Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Ανατολικής
Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. δηλώνει την αντίθεσή
της σε κάθε προσπάθεια χορήγησης επαγγελματικών
δικαιωμάτων σε αποφοίτους Πανεπιστημίων που δεν
παρέχουν το επίπεδο σπουδών που είναι αναγκαίο για

την άσκησή τους και καλεί την κυβέρνηση να μην νομοθετεί στο μέλλον τέτοια κρίσιμης σημασίας ζητήματα
χωρίς πραγματικό, ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο με
τους επιστημονικούς φορείς της χώρας. Δείτε τη σχετική
ανακοίνωση του παραρτήματος ΕΔΩ.
• Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σ. Κίντζιου και
αντιπροσωπείας της Διοικούσας Επιτροπής του παραρτήματος. Η συνάντηση είχε ως στόχο την ανταλλαγή
απόψεων και τη διερεύνηση τρόπων διασφάλισης του
επαγγέλματος του Γεωπόνου, του Δασολόγου και γενικότερα του γεωτεχνικού επαγγέλματος, ιδιαίτερα μετά
την πληθώρα των πτυχιούχων, οι οποίοι θα αποφοιτούν
σε λίγα χρόνια από τα πανεπιστημιακά πλέον τμήματα
των πρώην ΤΕΙ Γεωτεχνικής κατεύθυνσης. Δείτε την
ανακοίνωση του παραρτήματος ΕΔΩ.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Υ.Α. 3057/345752/2-12-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ.
2454/235853/20/09/2019 υπουργικής απόφασης «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για
την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1308/2013,
(Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274 σχετικά
με τη διαχείριση αμπελουργικού δυναμικού» (Β΄ 3645),
ΦΕΚ 5822/Β/13.12.2021
• Υ.Α. 3115/357095/10-12-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ.
184/27855/2021 υπουργικής απόφασης «Προγράμματα
Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 2021- 2022» (Β’ 339), ΦΕΚ 5817/Β/11.12.2021.
• N. 4872/10-12-2021: Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση,
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ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και
άλλες επείγουσες διατάξεις, ΦΕΚ 247/4/10.12.2021.
• Κ.Υ.Α. 1536/343111/1-12-2021: Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον
τομέα της παραγωγής Κερασιών σε παραγωγούς της
Π.Ε. Ευβοίας και σε παραγωγούς σταφυλιών ποικιλίας
Γκρίμσον στις ΠΕ Ημαθίας και Πέλλας και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΕ)
υπ’ αρ. 1408/2013 (L352/24-12-2013) της Επιτροπής,
όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019
(L51/1/22-02-2019), ΦΕΚ 5694/Β/07.12.2021.
• Υ.Α. 1527/334950/25-11-2021: Τροποποίηση της υπ’
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αρ. 4270/139407/28.12.2017 απόφασης του Υπουργού
και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Kαθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 347, της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) υπ’
αρ. 2017/891 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017,
σ. 4) και (ΕΕ) υπ’ αρ. 2017/892 της Επιτροπής (ΕΕ L 138,
της 25.5.2017, σ. 57), σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα
Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών» (Β΄ 5/2018), όπως ισχύει και της υπ’ αρ.
266355/11.2.2009 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό
(ΕΚ) υπ’ αρ. 361/2008, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα
των οπωροκηπευτικών» (Β΄ 594), όπως ισχύει, ΦΕΚ
5688/Β/07.12.2021.
Υ.Α. 11822/324610/18-11-2021:
Έγκριση ειδικού
ερευνητικού προγράμματος για την καταπολέμηση του
επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Aleurocanthus
spiniferus (μαύρος ακανθώδης αλευρώδης των εσπεριδοειδών) με την χρήση βιολογικών μεθόδων, ΦΕΚ
5686/Β/07.12.2021.
N. 4864/01-12-2021: Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές
επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη, ΦΕΚ 237/Α/02.12.2021.
Υ.Α. 3040/26-11-2021: 6η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ)
2014 – 2020, ΦΕΚ 5667/Β/03.12.2021.
Υ.Α. 2841/315537/10-11-2021: Τροποποίηση της υπ’
αρ. 1496/149067/7-6-2021 υπουργικής απόφασης
«Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα
με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013για
τα οικονομικά έτη 2022 και 2023» (Β΄2735), ΦΕΚ
5648/Β/03.12.2021.
Υ.Α. 2977/335101/25-11-2021: Έγκριση τυπικών τροποποιήσεων των προδιαγραφών του προϊόντος Π.Γ.Ε.
Άγιο Όρος, ΦΕΚ 5602/Β/02.11.2021.
Υ.Α. 2976/335077/25-11-2021: Έγκριση τυπικών τροποποιήσεων των προδιαγραφών του προϊόντος ΠΟΠ
Σαντορίνη, ΦΕΚ 5601/Β/02.12.2021.
Υ.Α. 185/293962/24-11-2021: Συγκρότηση της Εθνικής
Επιτροπής Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρη-
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σης (ΔΙΓΕΛΠ), ΦΕΚ 5587/Β/01.12.2021.
• Υ.Α. 127740/24-12-2021: Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2025,
ΦΕΚ 5582/Β/01.12.2021.
• Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/19-11-2021:
Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)», ΦΕΚ
5553/Β/30.11.2021.
• Κ.Υ.Α. 136/332872/24-11-2021: Χορήγηση ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της
παραγωγής σταφυλιών ποικιλίας Grimson στην Π.Ε Λάρισας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1408/2013
(L352) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν.
(ΕΕ) 316/2019 (L51), ΦΕΚ 5528/Β/29.11.2021.
• N. 4859/26-11-2021: Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και
την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις,
ΦΕΚ 228/Α/27.11.2021.
• Κ.Υ.Α. 508/334378/24-11-2021: Έγκριση δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την
κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων
αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες
επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το έτος 2022, ΦΕΚ
5483/Β/26.11.2021.
• Υ.Α. 1859/329149/22-11-2021: 2η τροποποίηση της υπ’
αρ. 401/485250/ 29-03-2018 υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09
“Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων”, του Υπομέτρου 10.1 ’’ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις’’, του Μέτρου 10 ’’Γεωργο-περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα’’
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
(ΠΑΑ) 2014 - 2020» (Β’ 1226), ΦΕΚ 5471/Β/25.11.2021
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
• Εκτελεστική απόφαση (EE) 2021/2258 της Επιτροπής
της 14ης Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την αίτηση καταχώρισης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με
τίτλο «Green VAT — Ένας πράσινος ΦΠΑ της ΕΕ για την
προώθηση βιώσιμων και οικολογικών προϊόντων και
υπηρεσιών» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EEL
456/20.12.2021(17).
• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2249 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση
του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
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2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για
την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, EEL 453/17-12-2021 (48-57).
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2245 της
Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2021 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891
όσον αφορά τον υπολογισμό της αξίας της παραγωγής
που διατίθεται στο εμπόριο από τις οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, EEL 453/1712-2021 (3-4).
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2244 της
Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2021 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με ειδικούς κανόνες για
τους επίσημους ελέγχους όσον αφορά τις διαδικασίες
δειγματοληψίας για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων στα
τρόφιμα και τις ζωοτροφές, EEL 453/17-12-2021 (1-2)
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/2186 της Επιτροπής
της 9ης Δεκεμβρίου 2021 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 444/10-12-2021(110).
Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2168 της
Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2019/2035 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ)
2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα
εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση, EEL 438/8-12-2021 (38-42).
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2158 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση
του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2021/934 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για
την αντιμετώπιση της κλασικής πανώλης των χοίρων,
EEL 436/7-12-2021 (35-36).
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2117 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 σχετικά με την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής
οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων,

•

•

•

•

•

(ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων,
(ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την
παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης, EEL 435/6-12-2021(262).
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, EEL
435/6-12-2021(187-261).
Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021
σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για τη στήριξη των
στρατηγικών σχεδίων που πρέπει να καταρτίζονται από
τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων
(ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013,
EEL 435/6-12-2021 (1-186).
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2130 της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201 όσον αφορά
τους καταλόγους των φυτών που είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή στην Xylella fastidiosa, EEL 432/3-12-2021
(19-31).
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2110 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2021 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 χοίρων, EEL 429/01-12-2021 (108).
Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/2100 της Επιτροπής
της 29ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη,
EEL 428/30-11-2021(3).

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. )
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Διαβούλευση

ΕΥΡΩΠΗ
• Στις 15 Δεκεμβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε να ενισχύσει τον ρόλο του εμπορίου στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία του
περιβάλλοντος. Έχει προσυπογράψει τρεις νέες πρωτοβουλίες με στόχο την ενίσχυση της κοινής δράσης στο
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, στέλνοντας ηχηρό πολιτικό μήνυμα υπέρ της προώθησης ενός
φιλόδοξου περιβαλλοντικού θεματολογίου για το εμπόριο. Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.
• Στις 14 Δεκεμβρίου 2021, οι υπουργοί της Ε.Ε. κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τα αλιευτικά δικαιώματα
στον Ατλαντικό, τη Βόρεια Θάλασσα, τη Μεσόγειο και
τον Εύξεινο Πόντο για το 2022. Η συμφωνία, η οποία
ολοκληρώθηκε στη σύνοδο του Συμβουλίου Γεωργίας
και Αλιείας, καθορίζει τα όρια αλιευμάτων για περισσότερα από 200 εμπορικά ιχθυαποθέματα. Δείτε τα σχετικά
Δελτία Τύπου ΕΔΩ, ΕΔΩ και ΕΔΩ.
• Στις 2 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή κινεί νομικές διαδικασίες κατά 18 κρατών μελών λόγω μη διασφάλισης
της ορθής εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για την αξιολόγηση της αναλογικότητας της νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων. Δείτε το σχετικό Δελτίο
Τύπου ΕΔΩ.
• Στις 2 Δεκεμβρίου 2021, το Συμβούλιο ενέκρινε επίση-

μα την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) για την περίοδο
2023-2027. Η νέα νομοθεσία ανοίγει τον δρόμο για μια
ΚΓΠ πιο δίκαιη, πιο πράσινη και βασισμένη περισσότερο
στις επιδόσεις, η οποία επιδιώκει να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον για τους ευρωπαίους γεωργούς, να παρέχει πιο στοχευμένη στήριξη σε μικρότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και να προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στα
κράτη μέλη ώστε τα ίδια να προσαρμόσουν τα μέτρα στις
τοπικές συνθήκες. Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.
• ΥπΑΑΤ ,Στην Κομισιόν το αίτημα για καταχώρηση της
«ΑΦΡΙΝΑ» ως ΠΓΕ στο Μητρώο της ΕΕ. Δείτε το σχετικό
Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.
• Η Επιτροπή ενέκρινε στις 25 Νοεμβρίου 2021, επενδυτικό πακέτο ύψους άνω των 290 εκατ. ευρώ για 132 νέα
έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE που αφορούν
το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Αυτή η χρηματοδότηση της ΕΕ θα κινητοποιήσει συνολική επένδυση
ύψους 562 εκατ. ευρώ, με έργα σε όλα σχεδόν τα κράτη
μέλη. Τα νέα έργα LIFE θα βοηθήσουν την Ευρώπη να
γίνει μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, θέτουν τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης σε πορεία ανάκαμψης έως το 2030, και συμβάλλουν στην πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ ύστερα από την πανδημία Covid-19. Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
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..
• Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας, έθεσε στις 24 Νοεμβρίου 2021, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».
Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. H διάρκεια
της διαβούλευσης παρατείνεται μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 2022. Δείτε ΕΔΩ.

Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικών συναλλαγών με το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)

Ενημέρωση μελών για την εξόφληση οφειλόμενων συνδρομών στο
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Επιμελητηρίου
( ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. )
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Ημερολόγιο εκδηλώσεων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 528/18.10.2021 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής, προσφέρει 2 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 237
Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2022. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, από την 16η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.59π.μ. έως την 4η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.59π.μ..
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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/

23-27
ΜΑΪΟΥ
2022

19Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟ

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

23- 25
ΜΑΪΟΥ
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

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
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
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/

2-3
ΙΟΥΝΙΟΥ
2022

15Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

22-25
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2022

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

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
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

3-6
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2022

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

Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου
Web: www.psid.gr
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