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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

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 Ενω-
σιακών 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, ζη-
τούσε 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. επι-
καλούνταν 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.        

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Επιμελητηρίου, 
απέστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί-
μων, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, τις παρατη-
ρήσεις 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 νο-
μοθετεί 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 Γε-
ωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σ. Κίντζιου και 
αντιπροσωπείας της Διοικούσας Επιτροπής του παραρ-
τήματος. Η συνάντηση είχε ως στόχο την ανταλλαγή 
απόψεων και τη διερεύνηση τρόπων διασφάλισης του 
επαγγέλματος του Γεωπόνου, του Δασολόγου και γενι-
κότερα 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.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Υ.Α. 3057/345752/2-12-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

2454/235853/20/09/2019 υπουργικής απόφασης «Θέ-
σπιση 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 περιό-
δου 2021- 2022» (Β’ 339), ΦΕΚ 5817/Β/11.12.2021. 

• N. 4872/10-12-2021: Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, 

ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και 
άλλες επείγουσες διατάξεις, ΦΕΚ 247/4/10.12.2021.   

• Κ.Υ.Α. 1536/343111/1-12-2021: Χορήγηση ενισχύ-
σεων 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 λεπτομέρει-
ες 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’ 

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24504&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24472&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24480&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24479&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24475&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24474&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24465&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24481&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24515&TabID=3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8l-f3KUVSgw7nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSGGZskWVNewpU12i3ojnSjyLSL8Fm_V-PteZEsQtgQa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8mmq6eFp8ifP3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSCUXPvJJm2E1XHicz2uY490CPCkjWpdphbWs3HOF8B2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8eXsj_nay5EF5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuRPdZ8mO1ad3uTwI23bSmrE-RIDeUjgoet5X1NWAyWzI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8czeH8q7BFgZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRflNZE4CgczbtZersCUaOCcOWy5K7l1EX-gvnegufCO
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αρ. 4270/139407/28.12.2017 απόφασης του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων «Kαθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου (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 αναγνώ-
ρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπω-
ροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωρο-
κηπευτικών» (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 εφαρ-
μογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του Συμ-
βουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 361/2008, σχετικά με την Εθνική Στρατηγι-
κή 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 εσπε-
ριδοειδών) με την χρήση βιολογικών μεθόδων, ΦΕΚ 
5686/Β/07.12.2021.

• N. 4864/01-12-2021: Στρατηγικές επενδύσεις και βελ-
τίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επι-
τάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές 
επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνο-
βλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανά-
πτυξη, ΦΕΚ 237/Α/02.12.2021. 

• Υ.Α. 3040/26-11-2021: 6η τροποποίηση της απόφα-
σης 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 τρο-
ποποιήσεων των προδιαγραφών του προϊόντος Π.Γ.Ε. 
Άγιο Όρος, ΦΕΚ 5602/Β/02.11.2021. 

• Υ.Α. 2976/335077/25-11-2021: Έγκριση τυπικών τρο-
ποποιήσεων 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-

σης (ΔΙΓΕΛΠ), ΦΕΚ 5587/Β/01.12.2021. 
• Υ.Α. 127740/24-12-2021: Έγκριση Περιφερειακού Προ-

γράμματος 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 εκπό-
νηση «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 παραγω-
γής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της 
παραγωγής σταφυλιών ποικιλίας Grimson στην Π.Ε Λά-
ρισας, 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 εκσυγ-
χρονισμού 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 μι-
σθοδοσίας προσωπικού που προσλαμβάνεται για την 
κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυ-
γίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύνη-
ση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες 
επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ει-
δικών 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 αγροτι-
κών ζώων”, του Υπομέτρου 10.1 ’’ενίσχυση για γεωργο-
περιβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις’’, του Μέ-
τρου 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 κα-
ταχώρισης 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 Επιτρο-
πής της 16ης Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση 
του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JH9NgZNZqxfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMterN3LJhbug-vkPdlrYiaSCGN-1_drTs70ibBkcjYxE8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JH9NgZNZqxfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMterN3LJhbug-vkPdlrYiaSCGN-1_drTs70ibBkcjYxE8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JH9NgZNZqxcfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXVWR1vBUarKPj_7pCVn1eKRoQA-FgsXj1w0R1YnHUyJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JH9NgZNZqxcfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXVWR1vBUarKPj_7pCVn1eKRoQA-FgsXj1w0R1YnHUyJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oeKAuTKOuiV5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaynPkG-KRyLNt7kTZxbdNBttNFC66-ARQatpCvAPhCq
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TQTUYMlVGjv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdg1r7dTCMRC1rTyNIJQSAZNl87olzgPivXYlfjpDRwC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SVBU9XRHTynuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV47RjKkRtn2OX8Lhfs4UCnPbJpaompwUZmIwNpNDi70
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SVBU9XRHTynuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV47RjKkRtn2OX8Lhfs4UCnPbJpaompwUZmIwNpNDi70
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8QWe0Zo-I4jznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUKV5ctBk5NiFfn2-pp5H27rVkzoQCioE-kIFcsNnYgB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8QWe0Zo-I4jwtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTOMfDAq1msvUEGBim0L3BhOZKY8Pc6WnvZpSkpFF_r4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8MGsKAGO14Tn3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdqp2rTT6FexC5Zs-YYDOxjh5P-cZ2AwVMsbqCUxJOAa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8MGsKAGO14TnnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtchMwa0o28_CKjLQ2MM6loUhMZJCzZ0F_yjC4qOueGFa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81rbuVI1Ll9K4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZlCmYxToX0lS9KzzuZKgEWG2ZJaTth9m8pFRnaCaOHz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81rbuVI1Ll9K4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZlCmYxToX0lS9KzzuZKgEWG2ZJaTth9m8pFRnaCaOHz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8lwIfcVniA0XuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfIlEq7Bh7fj-b-qVaG4H3UVBK8efiz5vXMVzaWQtXlO
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8L25yp9NHeBZ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucoUbLtw-p6DPerxxoxbUqsIeh_Pq2q9VVGPBM4Gk5Rj
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL894hv0JSwFNG4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfC5ZphP5oSWW9Zny1E4cZXMdbozqlqFDNmQzivAOzW0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL894hv0JSwFNG4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfC5ZphP5oSWW9Zny1E4cZXMdbozqlqFDNmQzivAOzW0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8BM_rZF6fjlUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYzSUV1Pf0ceYbgVK9_mw4x8Vxwyc3aaviFsRGXDhWZH
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.456.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2021:456:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.456.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2021:456:TOC
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2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για 
την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοί-
ρων, EEL 453/17-12-2021 (48-57). 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2245 της 
Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2021 για την τροποποί-
ηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891 
όσον αφορά τον υπολογισμό της αξίας της παραγωγής 
που διατίθεται στο εμπόριο από τις οργανώσεις παρα-
γωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, EEL 453/17-
12-2021 (3-4).

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2244 της 
Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 2021 για τη συμπλήρω-
ση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου 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 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 444/10-12-2021(110). 

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2168 της 
Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2021 για την τρο-
ποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2019/2035 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τις εγκα-
ταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα 
εκκολαπτήρια, καθώς και την ιχνηλασιμότητα ορισμέ-
νων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώ-
αση, EEL 438/8-12-2021 (38-42). 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2158 της Επιτρο-
πής 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 Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρί-
ου 2021 σχετικά με την τροποποίηση των κανονι-
σμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων, 

(ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότη-
τας των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, 
(ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τον ορισμό, την περιγραφή, την 
παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γε-
ωγραφικών ενδείξεων των αρωματισμένων αμπελοοινι-
κών προϊόντων και (ΕΕ) αριθ. 228/2013 για τον καθορι-
σμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στις εξόχως απόκε-
ντρες περιοχές της Ένωσης, EEL 435/6-12-2021(262). 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2021 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την πα-
ρακολούθηση 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 Κοινο-
βουλίου 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 πολιτι-
κής (στρατηγικά σχέδια για την ΚΓΠ) και να χρηματοδο-
τούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση των κανονι-
σμών (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, 
EEL 435/6-12-2021 (1-186).  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2130 της Επιτρο-
πής της 2ας Δεκεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/1201 όσον αφορά 
τους καταλόγους των φυτών που είναι γνωστό ότι εί-
ναι ευπαθή στην Xylella fastidiosa, EEL 432/3-12-2021 
(19-31).  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2110 της Επιτρο-
πής 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 χοί-
ρων, 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 μέ-
τρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογο-
νικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη, 
EEL 428/30-11-2021(3). 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.453.01.0048.01.ELL&toc=OJ:L:2021:453:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.453.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:453:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.453.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:453:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.453.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:453:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.444.01.0110.01.ELL&toc=OJ:L:2021:444:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.438.01.0038.01.ELL&toc=OJ:L:2021:438:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.436.01.0035.01.ELL&toc=OJ:L:2021:436:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0262.01.ELL&toc=OJ:L:2021:435:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0187.01.ELL&toc=OJ:L:2021:435:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0187.01.ELL&toc=OJ:L:2021:435:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.435.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:435:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.432.01.0019.01.ELL&toc=OJ:L:2021:432:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.432.01.0019.01.ELL&toc=OJ:L:2021:432:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.429.01.0108.01.ELL&toc=OJ:L:2021:429:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.428.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:428:TOC
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24344&TabID=1
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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. )

ΕΥΡΩΠΗ

• Στις 15 Δεκεμβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύ-
τηκε να ενισχύσει τον ρόλο του εμπορίου στην καταπο-
λέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία του 
περιβάλλοντος. Έχει προσυπογράψει τρεις νέες πρωτο-
βουλίες με στόχο την ενίσχυση της κοινής δράσης στο 
πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, στέλνο-
ντας ηχηρό πολιτικό μήνυμα υπέρ της προώθησης ενός 
φιλόδοξου περιβαλλοντικού θεματολογίου για το εμπό-
ριο. Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου ΕΔΩ. 

• Στις 14 Δεκεμβρίου 2021, οι υπουργοί της Ε.Ε. κατέλη-
ξαν 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 περισσό-
τερα από 200 εμπορικά ιχθυαποθέματα. Δείτε τα σχετικά 
Δελτία Τύπου ΕΔΩ,  ΕΔΩ και  ΕΔΩ.  

• Στις 2 Δεκεμβρίου 2021, η Επιτροπή κινεί νομικές δια-
δικασίες κατά 18 κρατών μελών λόγω μη διασφάλισης 
της ορθής εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για την αξι-
ολόγηση της αναλογικότητας της νέας νομοθετικής κα-
τοχύρωσης 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 βι-
ώσιμο μέλλον για τους ευρωπαίους γεωργούς, να παρέ-
χει πιο στοχευμένη στήριξη σε μικρότερες γεωργικές εκ-
μεταλλεύσεις 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, επενδυτι-
κό 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 χρημα-
τοδότηση 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, θέ-
τουν τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης σε πορεία ανάκαμ-
ψης έως το 2030, και συμβάλλουν στην πράσινη ανά-
καμψη της ΕΕ ύστερα από την πανδημία Covid-19. Δεί-
τε το σχετικό Δελτίο Τύπου ΕΔΩ. 

Ε λ λ ά δ α
• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..
• Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλα-

γή. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας, έθεσε στις 24 Νοεμβρίου 2021, σε δημό-
σια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εθνι-
κός 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 ενδιαφερόμε-
νος, 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. 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24048&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24312&TabID=1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6882
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/12/14/council-agrees-fishing-opportunities-for-2022/
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/12194-dt121221a
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/12201-dt131221d
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24463&TabID=4
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/12/02/council-adopts-fairer-greener-and-more-performance-based-farming-policy-for-2023-2027/
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/12157-dt301121
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6178
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://www.opengov.gr/minenv/?p=12285
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Μεταπτυχιακά

Ημερολόγιο εκδηλώσεων
Τεύχος 55

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 528/18.10.2021 Συνεδρίασης της Διοι-
κούσας 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 αποκλει-
στικά 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 

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 

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

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

3-6 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

2022

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

ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου
Web: www.psid.gr 

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24421&TabID=2
http://web.nitlab.inf.uth.gr/iobc_citrus/
http://www.entsoc.gr
mailto:info@entsoc.gr
http://www.gsg2022.gr
mailto:gsg2022@nbevents.gr
http://giscongress.aua.gr/
mailto:giscongress@aua.gr
https://eye.web.auth.gr/hhaconference2022
https://eye.web.auth.gr/hhaconference2022
http://mirc.ntua.gr/
https://2022.haicta.gr
http://18pbcongress.agr.uth.gr
http://www.psid.gr

