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Διεύρυνση του αριθμού των ελευθέρων επαγγελματιών επιστημόνων που 
καθίστανται δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ενημέρωσε τα μέλη 
του ότι, μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις στις οποί-
ες προέβει από κοινού με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους 
Επιστημονικούς Φορείς της χώρας, το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε στις 31-3-2021 ότι 
διευρύνεται ο αριθμός των ελεύθερων επαγγελματιών και 
αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων που καθίστανται δικαι-
ούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ. 
  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, με Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση που υπογράφουν ο Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Κ. Χατζηδάκης, ο Αν. Υπουργός 
Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκης και ο Υφυπουργός Οικονο-
μικών, Α. Βεσυρόπουλος, τροποποιείται η Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 
5629/22/4-2-2021 (ΦΕΚ 450/Β’) «Καθορισμός ύψους, 
προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας χορήγησης και 
πληρωμής της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγό-
ρους, μηχανικούς, οικονομολόγους και γεωτεχνικούς από 
τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και 
Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων». Υπογραμμίζεται τέλος 
ότι, οι Επιστημονικοί Φορείς που εκπροσωπούν τους αυτο-
απασχολούμενους – ελεύθερους επαγγελματίες επιστήμο-
νες της χώρας, με νέα τους κοινή επιστολή που απέστειλαν 
στις 2 Απριλίου 2021, ζητούν από τον Υπουργό Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων την περαιτέρω διεύρυνση του 
καταλόγου των δικαιούχων της έκτακτης οικονομικής ενί-
σχυσης των 400 ευρώ. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά την 

Ανακοίνωση του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.
Τέλος με κοινή επιστολή τους οι επιστημονικοί φορείς 

της χώρας ζητούν από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρή-
στο Σταϊκούρα την ένταξη όλων των επιστημόνων ελευθέ-
ρων επαγγελματιών, στο προωθούμενο από την Κυβέρνη-
ση μέτρο στήριξης που αφορά στην επιδότηση των πάγιων 
δαπανών. Μπορείτε να δείτε τη σχετική επιστολή ΕΔΩ. 

Επίσης το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στις 
15-4-2021, ενημέρωσε τα μέλη του ότι, σύμφωνα με το 
από 14-4-2021 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, εκδόθηκε νέα – τροποποι-
ητική Κ.Υ.Α. αναφορικά με την καταβολή έκτακτης οι-
κονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ σε επιστήμονες 
ελεύθερους επαγγελματίες/αυτοαπασχολούμενους. Με 
βάση τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠ.Ε.Κ.Υ., η δυνατό-
τητα υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων – αιτήσεων 
στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 19 
Απριλίου. Δείτε ΕΔΩ  το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου 
Εργασίας. Επίσης την ίδια ημέρα το Επιμελητήριο ενη-
μέρωσε τα μέλη του για την από 14 Απριλίου νέα κοινή 
επιστολή που απέστειλαν οι Επιστημονικοί Φορείς της 
χώρας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη, σχετικά με την έκτακτη 
οικονομική ενίσχυση ύψους 400 ευρώ των ελεύθερων 
επαγγελματιών/αυτοαπασχολουμένων επιστημόνων την 
οποία μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Γεωχωρικά Δεδομένα Δασικών Χαρτών 
2021 

 Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ανακοινώνει προς τα 
μέλη του ότι παρέλαβε από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα 
Δασικών Χαρτών, Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής 
Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου της Διεύθυνσης Δα-
σικών Έργων & Υποδομών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

& Ενέργειας), τη γεωβάση γεωχωρικών δεδομένων αναρ-
τημένων δασικών χαρτών 2021. Για την υλοποίηση του 
ΕΓΣΑ’87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987) 
στο νησιωτικό σύμπλεγμα Καστελόριζου εκδόθηκε κοινή 
ανακοίνωση της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, της 
Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. και του Ερ-
γαστηρίου Ανώτερης Γεωδαισίας της Σχολής Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.
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Υπηρεσίες μίας στάσης (one stop) στους εγ-
γεγραμμένους γεωτεχνικούς στη διαδικτυακή 
φόρμα του OnLine ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Εγγραφή νέων μελών μέσα από τις ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Επίσης το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παρέλαβε από την αρμόδια υπη-
ρεσία τη γεωβάση γεωχωρικών δεδομένων αναρτημένων 
δασικών χαρτών για τις Κυκλάδες και τη Σαλαμίνα που 
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Tο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με παρέμβασή του στις 16 Απριλίου τ.ε. 
προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη σχε-
τική επιστολή μπορείτε να δείτε ΕΔΩ,  τονίζει την ανάγκη 
τήρησης της νομιμότητας αλλά και προστασίας των επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων των Δασολόγων, επί θεμάτων 
που έχουν ανακύψει πρόσφατα με αφορμή τις αναρτήσεις 
Δασικών Χαρτών.

Παρατηρήσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
επί του σχεδίου της Υ.Α. για τις Γεωργικές 

Συμβουλές 
Στα πλαίσια της διαβούλευσης επί του σχεδίου Υπουργι-

κής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής υπο-Μέ-
τρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργι-
κό τομέα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
της Ελλάδας 2014-2020», το Επιμελητήριο απέστειλε στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων τις σχετικές 

παρατηρήσεις και προτάσεις του. Τις προτάσεις του, πλή-
ρως αιτιολογημένες , μπορείτε να δείτε ΕΔΩ,  στη σχετική 
επιστολή.

Παρατηρήσεις και Προτάσεις επί της Προ-
δημοσίευσης της 3ης Πρόσκλησης του Υπο-
μέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Το Επιμελητήριο απέστειλε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίμων συγκεκριμένες παρατηρήσεις και 
αναλυτικές προτάσεις επί της προδημοσίευσης της 3ης 
πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γε-
ωργών». Μεταξύ άλλων στις προτάσεις του αναφέρεται σε 
επιπλέον βαθμολόγηση με ποιοτικούς στόχους, σε νέους 
αγρότες που θα δηλώσουν την μελλοντική τους συμμετο-
χή σε Σχέδια Βελτίωσης ή άλλα μέτρα του Π.Α.Α., σε ένα 
επιπλέον του στρατηγικού του περιφερειακού σχεδιασμού 
προϊόν, σε πτυχία γεωτεχνικού προσανατολισμού χαμηλό-
τερων βαθμίδων. Τέλος στις προτάσεις του επισημαίνει την 
υπογραφή και συνυπευθυνότητα Γεωτεχνικού που πρέπει 
να διαθέτει όποιο σχέδιο κατατεθεί. Το έγγραφο μπορείτε 
να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
•	 Η εφημερίδα «Σύμβουλος Επιχειρήσεων» υπό την αιγίδα 

του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας πραγματοποί-
ησε για το διάστημα 17-25 Απριλίου 2021 το e- Forum 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2021. Η εναρκτήρια εκδήλωση 
με θέμα «Σχεδιάζοντας για την Ελλάδα τη Νέα ΚΑΠ», 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Σάββατο 17 Απριλί-
ου και διοργανώθηκε από το παράρτημα Πελοποννήσου 
& Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Στην εκδήλωση ήταν πα-
ρών ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
κ. Ιωάννης Οικονόμου ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες 
ήταν οι επισημάνσεις τόσο στον χαιρετισμό όσο και στις 
παρεμβάσεις του Προέδρου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σπυρίδωνα 
Μάμαλη ο οποίος τόνισε ότι η ΚΑΠ είναι ένα βασικό ερ-
γαλείο για όλα τα μέλη κράτη και η νέα ΚΑΠ προβλέπει 
συστήματα γνώσης που θα παίξουν το ρόλο της συμμόρ-

φωσης στους στόχους. Απαιτείται η εισαγωγή καινοτο-
μίας για να καλυφθεί το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας 
που θα είναι μεγαλύτερο λόγω των νέων δεδομένων. Για 
αυτό επεσήμανε ότι βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυρο-
δρόμι που θα πρέπει να αποφασίσουμε τα μέσα για να 
πάμε μπροστά. Στη συζήτηση συμμετείχαν   Βουλευτές 
της περιοχής από όλα τα κόμματα καθώς και ο Πρόεδρος 
του παραρτήματος κ. Αθανάσιος Πετρόπουλος. Δείτε τις 
σχετικές ανακοινώσεις ΕΔΩ, και ΕΔΩ.

•	 Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλά-
δας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. συμμετείχε στη διαδικασία πιστοποί-
ησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) 
«Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες» (ΦΥΕ)του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), η οποία πραγματοποι-
ήθηκε στις 10 Μαρτίου τ.ε. μέσω τηλεδιάσκεψης. Η εν 
λόγω αξιολόγηση εντάσσεται στο πλαίσιο πρότασης που 
υπέβαλε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για ακα-
δημαϊκή πιστοποίηση έξι (6) Προγραμμάτων Προπτυ-
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Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικών 
συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικών συναλ-
λαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσω του συστήματος 
E-POS (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

χιακών Σπουδών (ΠΠΣ)σε συνέχεια Πρόσκλησης της 
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) -πρώ-
ην ΑΔΙΠ, για την Υποβολή Προτάσεων Πιστοποίησης 
των Εσωτερικών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας 
(ΕΣΔΠ) και των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΠΣ) των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ. Δείτε το σχετικό Δελτίο 
Τύπου ΕΔΩ.

•	 Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Παράρτημα 
Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας προχώρη-
σε στη σύναψη Μνημονίου Συνεργασίας με τη Σχολή 
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών 
με σκοπό την υλοποίηση κοινών δράσεων και πρωτο-
βουλιών στους τομείς της Εκπαίδευσης, Έρευνας και 
διεκδίκησης-χρηματοδότησης Έργων και Ερευνητικών 
προτάσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη 
της Πρωτογενούς Παραγωγής και της Αγροδιατροφικής 
Αλυσίδας. Δείτε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.

•	 Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλά-
δας συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Οικονο-
μικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα με φορείς της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας. Το παράρτημα εκπροσωπήθηκε από 
τον Ταμία της Δ.Ε. κ. Γ. Αγγελόπουλο, ο οποίος αφού τό-
νισε τις επιπτώσεις της πανδημίας και στον πρωτογενή 
τομέα επεσήμανε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για 
την ανάκαμψή του και τις προοπτικές ανάπτυξης που 
υπάρχουν στον αγροδιατροφικό τομέα γενικότερα. Το 
Δελτίο Τύπου μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλά-
δας εξέδωσε το 11ο Ενημερωτικό Δελτίο των Δραστηριο-
τήτων του, από το οποίο μπορείτε να ενημερωθείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) του Παραρτήματος Δυτι-

κής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων της, συζήτησε εκτενώς και σε βάθος σε μια σειρά 
συνεδριάσεων της, το θέμα της εκρηκτικής ανάπτυξης 
συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτο-
βολταϊκά πάνελ (Φ/Β) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδο-
νίας και ενώ επί της αρχής συνηγορεί στην χρησιμότητα 
εγκατάστασης γενικότερα ΑΠΕ σε επίπεδο χώρας, κρούει 
τον κώδωνα του κινδύνου για ενδεχόμενες πολλαπλές επι-

πτώσεις σε κοινωνικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό, αλλά 
και πολιτισμικό επίπεδο στην Περιφέρεια Δυτικής Μακε-
δονίας. Τις παρατηρήσεις- προτάσεις της μπορείτε να δείτε 
αναλυτικά ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ
Με Δελτίο Τύπου το Παράρτημα Αιγαίου του Γεωτεχνι-

κού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ενημέρωσε τα μέλη του 
για τηλεδιάσκεψη που πραγματοποίησε μετά από πρωτο-
βουλία του Προέδρου του κ. Παναγιώτη Κατσαβέλλη, με 
θέμα την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Κατά την διάρ-
κεια της συζήτησης αναδείχθηκαν σημαντικά προβλήματα 
που προκύπτουν γενικά κατά την διαδικασία των αντιρρή-
σεων και πρόδηλων σφαλμάτων αλλά και ειδικότερα προ-
βλήματα και δυσκολίες που εντοπίζονται στην περιοχή του 
Αιγαίου. Το σημαντικό όμως ήταν ότι παρατέθηκαν προ-
τάσεις που δίνουν λύσεις στις όποιες αδικίες και θα προ-
καλέσουν επιτάχυνση των διαδικασιών προς όφελος του 
κράτους και των πολιτών. Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να δείτε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας εξέδωσε Δελτίο 

τύπου για να παρουσιάσει τη νέα του ιστοσελίδα. Η νέα 
ιστοσελίδα βασίζεται στην τεχνολογία του Wordpress, πε-
ριέχει όλο το αναρτημένο υλικό της προηγούμενης ιστο-
σελίδας, στοιχεία της προηγούμενης δομής της ενώ επι-
πρόσθετα είναι εύχρηστη, εύκολα προσβάσιμη από κινητές 
συσκευές, έχει πολύ περισσότερο αποθηκευτικό χώρο και 
έχει νέες επιλογές. Για τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότη-
τες της νέας ιστοσελίδας μπορείτε να δείτε το Δελτίο Τύπου 
ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΝΗΣΩΝ
Το Παράρτημα Ηπείρου & Νήσων του Επιμελητηρίου 

κατέθεσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου υπόμνημα 
με τις παρατηρήσεις του επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) 
«Άγιος Γεώργιος». Αναλυτικά το υπόμνημα μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ.

Συμπλήρωση στοιχείων Εξειδίκευσης – Ειδικότητας στο 
Μητρώο Απασχόλησης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ που τηρεί το 
Επιμελητήριο (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Διαδικτυακό γραφείο απασχόλησης Γεωτεχνικών 
στον κόμβο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

http://www.geotee.gr/lnkFiles/20170210064304_6.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8817&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23912&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23911&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23922&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23934&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23955&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23895&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23894&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23959&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22302&TabID=2
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20935
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Δωρεάν δημιουργία ιστοσελίδας για τα μέλη του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικής συναλλα-
γής για την πληρωμή της συνδρομής στο Επι-
μελητήριο και της εισφοράς 2% για τις μελέτες 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
•	 Υ.Α. 386/104853/15-04-2021: Καθορισμός ύψους 

ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 
52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα 
των σπόρων σποράς για το έτος ενίσχυσης 2020, ΦΕΚ 
1594/Β/20.04.2021.

•	 Υ.Α. 372/100623/12-04-2021:Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1629/64708/14.06.2017 υπουργικής απόφασης «Καθο-
ρισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενί-
σχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμ-
φωνα με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 
του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 
639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής» 
(Β’ 2127), ΦΕΚ 1571/Β/17.04.2021.

•	 Υ.Α. 913/08-04-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
3131/17.12.2019 υπουργικής απόφασης «Πλαίσιο υλο-
ποίησης του Μέτρου 8.3.3 ”Εφαρμογή στρατηγικών 
τοπικής ανάπτυξης για δράσεις ιδιωτικού χαρακτή-ρα” 
(Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προτεραι-
ότητας 4 ”Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής 
Συνοχής” του Επιχειρησιακού Προ-γράμματος Αλιείας & 
Θάλασσας 2014-2020“ (άρθρο 63, Καν. (Ε.Κ.) 508/2014)» 
(Β’ 5065), ΦΕΚ 1568/Β/17.04.2021.

•	 Υ.Α. 140/106513/16-04-2021: Εθνικό Ηλεκτρονικό Με-
λισσοκομικό Μητρώο, ΦΕΚ 1560/Β/17.04.2021.

•	 Υ.Α. 373/100642/12-04-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1628/64707/14-6-2017 απόφασης του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομε-
ρειών χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα 
της κτηνοτροφίας, βάσει των διατάξεων της παραγρά-
φου 4, του άρθρου 52 του Καν. 1307/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 
5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής» (Β’ 
2194) , ΦΕΚ 1515/Β/15.04.2021.

•	 Υ.Α. 1305/06-04-2021: 7η 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 
1514/Β/15.04.2021.

•	 Υ.Α. 345/90586/01-04-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
926/39517/06-04-2015 υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που 
οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 
52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Συμβου-
λίου» (Β’ 680),  ΦΕΚ 1513/Β/15.04.2021.

•	 Υ.Α. 630/94767/06-04-2021: Πρόγραμμα Επιτήρησης, 
Ελέγχου και Εξάλειψης της Σπογγώδους Εγκεφαλο-
πάθειας των Βοοειδών (ΣΕΒ) για το έτος 2021, ΦΕΚ 
1505/Β/14.04.2021.

•	 Υ.Α.371/100605/12-04-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1639/65123/15.06.2017 κοινής απόφασης του Υπουρ-
γού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής της 
χορήγησης συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του βό-
ειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 
639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής» 
(Β’ 2212), ΦΕΚ 1490/Β/14.04.2021.

•	 Κ.Υ.Α. 41228/07-04-2021:Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
129229/24-11-2017 κοινής απόφασης «Καθορισμός 
των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογε-
νούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που μπορούν να 
υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 
και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών 
και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος 
για την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια 
του τομέα αυτού» (Β’ 4122), ΦΕΚ 1489/Β/14.04.2021.

•	 Κ.Υ.Α. 907/07-04-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 
5629/22/4.2.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Καθορισμός ύψους, προϋποθέσεων, κριτηρίων και δι-
αδικασίας χορήγησης και πληρωμής, της εφάπαξ οικο-
νομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς, οικονο-

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=7986&TabID=5
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160218024201_5.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8lj0jDA0wBrh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtalHrEQgOsKKJjBE7tj9eiwWmj9JBI2TQblf6_H_CBuR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8lj0jDA0wBrh_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtalHrEQgOsKKJjBE7tj9eiwWmj9JBI2TQblf6_H_CBuR
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8f10yUCuSGGUtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMta9yOg8uBgglL5RrmwGpkTG3xa2U9ERcwmeXEMqq2kl9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oegNlWStPL_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQCbG9sVK8EXEBm2LjUXkdagskHOUhTMae0F9OsWHkmJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oegNlWStPL_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXrgqaaYsOtQ0y3vnHwwDpnh3M57TZnwSGoo5-byoC5F
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ionFKVgnNuUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUvrrKfxD0tHs47tVL2elYSpPzYh6BVkJyRosRLtoKas
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ionFKVgnNuV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYUsPNqcqZNumnPemRur9HTF3mM0wgKq7_gKvFz6-LP4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ionFKVgnNuV_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYUsPNqcqZNumnPemRur9HTF3mM0wgKq7_gKvFz6-LP4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ionFKVgnNuW4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXBUKEXRXjOL7s8KN3LajA4L0NQfDgc_JYS-WoIMQ6Vl
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qr3l9hdh7F4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW_SBLsfuRuLLmldfrEBojgAAc7eiKpB1lRLCYe2kV76
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qr3l9hdh7F4liYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW_SBLsfuRuLLmldfrEBojgAAc7eiKpB1lRLCYe2kV76
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8JfWk9tSupxbNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTfyt834jy2UuyR0E7UJltmZfNRpoYiQUIpYGm5DLP6s
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8xsqFXEcDVXtp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcfvXv6hbKFuZE5SoZG8AbQ7buvvFFaBVeiRpcdATk9k
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μολόγους και γεωτεχνικούς από τον Ειδικό Λογαριασμό 
Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απα-
σχολουμένων» (Β’ 450), ΦΕΚ 1487/Β/13.04.2021.

•	 Κ.Υ.Α. 383/96445/07-04-2021: Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 491/62337/27-3-2019 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εξωτερικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά 
μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 671), του κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτρο-
πής (ΕΕ L 190 της 15-7-2016, σ. 1) και του εκτελεστι-
κού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 
190 της 15-07-2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο 
στήριξης της προώθησης οίνων σε τρίτες χώρες για την 
προγραμματική περίοδο 2019-2023» (Β’ 1549), ΦΕΚ 
1458/Β/12.04.2021.

•	 Υ.Α. 629/96005/07-04-2021: Καθορισμός αρμοδιοτή-
των των Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Πληρω-
μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατο-
λισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) - Ν.Π.Ι.Δ., ΦΕΚ 
1435/Β/09.04.2021.

•	 Υ.Α. 356/93973/05-04-2021:  Καθορισμός ύψους 
ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 
52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα 
των ζαχαροτεύτλων για το έτος ενίσχυσης 2020, ΦΕΚ 
1397/Β/08.04.2021.

•	 Υ.Α. 346/90595/01-04-2021:Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
925/39512/06-04-2015 υπουργικής απόφασης «Καθο-
ρισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενί-
σχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλε-
ση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
του Συμβουλίου» (Β’ 680), ΦΕΚ 1397/Β/08.04.2021.

•	 Υ.Α. 2851/82641/24-03-2021: Συμπληρωματικά μέτρα 
για την εφαρμογή των άρθρων 8, 48 και 64 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) 2016/2031 (L 317 και διορθ. L 137/2017 και 
L 317/2020), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/829 (L 137) και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/2148 (L 325), ΦΕΚ 1390/Β/08.04.2021.

•	 N. 4792/09-04-2021: Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων 
στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και 
τροφίμων και λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ 54/Α/09.04.2021.

•	 Υ.Α. 344/90577/01-04-2021:Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1571/62616/09-06-2017 υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης στον τομέα της καλλιέργειας κορινθιακής 
σταφίδας σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου» (Β’ 2083), ΦΕΚ 1358/Β/07.04.2021.

•	 Υ.Α. 343/90560/01-04-2021:Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
561/26111/05-03-2015 υπουργικής απόφασης «Καθο-
ρισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενί-
σχυσης στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται 
προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β’ 446), 
ΦΕΚ 1358/Β/07.04.2021.

•	 Υ.Α. 1014/17-03-2021: 2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
11510/14-12-2016 (Β’ 4113) απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Πλαίσιο 
εφαρμογής της Δράσης 1.1.1. «Δράσεις Κατάρτισης και 
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου 1 «Δράσεις με-
τάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-
2020», ΦΕΚ 1298/Β/02.04.2021.

•	 Κ.Υ.Α. 296/80724/22-03-2021: Χορήγηση ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας (de minimis) στον τομέα της παρα-
γωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα 
της παραγωγής Σύκων για νωπή κατανάλωση σε όλη 
την Επικράτεια, Βαμβακιού στην Περιφερειακή Ενότη-
τα Ροδόπης, σε θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις σε περιο-
χές της Κρήτης, σε παραγωγούς του Δήμου Καστανέων 
Έβρου και σε παραγωγούς Φυτωρίων ανθοκομικών και 
φυτωρίων αρωματικών φυτών σε όλη την Επικράτεια 
και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαίσια εφαρμογής 
του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 (L352/24-12-2013) της 
Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 
316/2019 (L51/1/22-02-2019),  ΦΕΚ 1172/Β/26-03-
2021.

•	 Υ.Α. 302/80152/22-03-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1703/43630/21/04/2015 υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου» (Β’ 855), ΦΕΚ 1191/Β/26.03.2021. 

•	 Υ.Α. 304/80295/22-03-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1394/57870/21-05-2015 υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης στον τομέα των σπόρων σποράς σε εκτέλεση 
του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 
του Συμβουλίου» (Β’ 1038), ΦΕΚ 1191/Β/26-03-2021.

•	 Υ.Α. 306/80325/22-03-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1867/74282/7-7-2017 υπουργικής απόφασης «Καθο-
ρισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενί-
σχυσης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτι-
κών ψυχανθών σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανο-
νισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου» (Β’ 2564), ΦΕΚ 1191/Β/26-03-2021.

•	 Υ.Α. 309/80391/22-03-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-zFLpBf_ZezuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaBcmlK7pklQ6wMgZZnwMVGcMEyrncoTC81Zla-k0rQe
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ndsiOD8jfQv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWcRo7U8p_ktN3nVimBVWlD46ChyRvdxuJjjndiFwp7r
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8exgDlHxktv7uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWCfU-QXWKwj9EK9uzQske-LOqFBPcnIYlL0r8ilTXJY
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Ειδικές – προνομιακές τιμές στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
 (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Προνομιακή τιμή στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη 
δυνατότητα συνδρομητικής πρόσβασης στην 
ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Ύπαιθρος 
Χώρα» (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

1174/27330/9/3/2015 υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενί-
σχυσης στον τομέα των ζαχαρότευτλων σε εκτέλεση του 
άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 430), ΦΕΚ 
1191/Β/26-03-2021.

•	 Υ.Α. 305/80309/22-03-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1944/52291/12-5-2015 απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγη-
σης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού 
σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου» (Β’ 924), ΦΕΚ 1193/Β/26-03-2021.

•	 Υ.Α. 301/80138/22-03-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1393/54292/18-5-2017 υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης στην καλλιέργεια των Καρπών με Κέλυ-
φος σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 
1307/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου» (Β’ 1887), ΦΕΚ 1196/Β/26-03-2021.

•	 Υ.Α. 299/80111/22-03-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1702/43627/21-4-2015 υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχαν-
θή σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Κ.) 
1307/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου» (Β’ 855), ΦΕΚ 1196/Β/26-03-2021.

•	 Υ.Α. 300/80128/22-03-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1394/54298/18-5-2017 υπουργικής απόφασης «Καθο-
ρισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενί-
σχυσης στην καλλιέργεια των μήλων σε εκτέλεση του 
άρθρου 52, του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 1887) , ΦΕΚ 
1213/Β/29-03-2021.

•	 Υ.Α. 307/80362/22-03-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1194/155613/8-12-2014υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης για το σκληρό σιτάρι σε εκτέλεση του άρθρου 
52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 3393) , ΦΕΚ 1213/
Β/29-03-2021.

•	 Υ.Α. 308/80372/22-03-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1353/56374/21-5-2015 υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 

ενίσχυσης στον τομέα του σπαραγγιού σε εκτέλεση του 
άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 943), ΦΕΚ 
1213/Β/29-03-2021.

•	 Κ.Υ.Α. 553/85731/29-03-2021: Χορήγηση ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας(de minimis) στον τομέα της παρα-
γωγής γεωργικών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα 
της πρωτογενούς παραγωγής βιομηχανικών και επιτρα-
πέζιων ροδάκινων και νεκταρινιών στους παραγωγούς 
στις Π.Ε. Ημαθίας, Πέλλας, Κοζάνης, Φλώρινας, Λάρισας 
και Τρικάλων και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαίσια 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013 της 
Επιτροπής (ΕΕ L 352, 24.12.2013) όπως τροποποιήθηκε 
με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019 (L51/1/22-02-
2019), ΦΕΚ 1224/Β/30-03-2021.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
•	 Εκτελεστική Απόφαση (EE) 2021/641 της Επιτροπής 

της 16ης Απριλίου 2021 για έκτακτα μέτρα σχετικά με 
την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης 
των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη, EEL 134/20-04-
2021 (166).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/640 της Επιτροπής της 
13ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση του παραρτή-
ματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1809 για 
ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση 
εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε 
ορισμένα κράτη μέλη,  EEL 134/20-04-2021 (1-165).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/645 της Επιτροπής 
της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 όσον 
αφορά τον κατάλογο τρίτων χωρών ή τμημάτων αυτών 
από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποστολών νωπού γάλακτος, γαλακτοκομικών 
προϊόντων, πρωτογάλακτος και προϊόντων με βάση το 
πρωτόγαλα, EEL 133/20-04-2021 (29-30).

•	 Κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/642 της Επι-
τροπής της 30ής Οκτωβρίου 2020 για την τροποποίηση 
του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να πα-
ρέχονται στην επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, 
EEL 133/20-04-2021 (1-4).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/634 της Επιτρο-
πής της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση του 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NZ_IN6a-NQ64ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRBDndYBKeChjKHydHsP2zT8StkbER2Gqd-PbOB5WxOQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NZ_IN6a-NQ4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXa4fn44dwq-GOWhP5ZfTiTRlWh7wvTclkAjk5ez3jec
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8NZ_IN6a-NQ4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXa4fn44dwq-GOWhP5ZfTiTRlWh7wvTclkAjk5ez3jec
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8k6dm0EJ2KwC4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdXj5Jb4oRgB5stWgs9WzBu6KHnVBGSA_dirGe8CekKB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8k6dm0EJ2KwC4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdXj5Jb4oRgB5stWgs9WzBu6KHnVBGSA_dirGe8CekKB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8k6dm0EJ2KwC4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdXj5Jb4oRgB5stWgs9WzBu6KHnVBGSA_dirGe8CekKB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8k6dm0EJ2KwC4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdXj5Jb4oRgB5stWgs9WzBu6KHnVBGSA_dirGe8CekKB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8k6dm0EJ2KwC4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdXj5Jb4oRgB5stWgs9WzBu6KHnVBGSA_dirGe8CekKB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8k6dm0EJ2KwC4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdXj5Jb4oRgB5stWgs9WzBu6KHnVBGSA_dirGe8CekKB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL87iJx0JCjFxp_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZrB9CffBgmctAH-agOoekqueE1rKBsnLTWhpOSRu-eJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.134.01.0166.01.ELL&toc=OJ:L:2021:134:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.134.01.0166.01.ELL&toc=OJ:L:2021:134:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.134.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:134:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.133.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2021:133:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.133.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:133:TOC
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εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις 
μεταβατικές ρυθμίσεις, τις καταχωρίσεις για το Ηνωμένο 
Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέμματος Γκέρνζι, Νή-
σος του Μαν και Τζέρζι και τον κατάλογο τρίτων χωρών 
από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση γα-
λακτοκομικών προϊόντων τα οποία απαιτείται να υπο-
βάλλονται σε ειδική επεξεργασία μετριασμού του κινδύ-
νου κατά του αφθώδους πυρετού, EEL 132/19-04-2021 
(108-142).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/632 της Επιτρο-
πής της 13ης Απριλίου 2021 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τους καταλόγους ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης, 
ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, ζωικών υποπροϊόντων 
και παράγωγων προϊόντων, σύνθετων προϊόντων, κα-
θώς και σανού και άχυρου που υποβάλλονται σε επίση-
μους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου, και 
για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2019/2007 της Επιτροπής και της απόφασης 2007/275/
ΕΚ της Επιτροπής, EEL 132/19-04-2021 (24-62).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/623 της Επιτρο-
πής της 15ης Απριλίου 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 131/16-04-2021 (137-167).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/619 της Επιτροπής 
της 15ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση των εκτε-
λεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2020/2235, (ΕΕ) 2020/2236 
και (ΕΕ) 2021/403 όσον αφορά τις μεταβατικές διατάξεις 
για τη χρήση πιστοποιητικών υγείας των ζώων, επίσημων 
πιστοποιητικών και πιστοποιητικών υγείας των ζώων/
επίσημων πιστοποιητικών, EEL 131/16-04-2021 (72-77).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/605 της Επιτροπής 
της 7ης Απριλίου 2021για τη θέσπιση ειδικών μέτρων 
ελέγχου για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώ-
λης των χοίρων, EEL 129/15-04-2021 (1-64).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/597 της Επιτροπής 
της 12ης Απριλίου 2021 για τη θέσπιση έκτακτων μέ-
τρων σχετικά με επιβεβαιωμένα κρούσματα προσβολής 
από μικρό κάνθαρο των κυψελών στην Ιταλία, EEL 
128/14-04-2021 (4).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/596 της Επιτροπής 

της 8ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος II της απόφασης 2003/467/ΕΚ ως προς το 
καθεστώς της Κροατίας ως επισήμως απαλλαγμένης 
από τη βρουκέλλωση όσον αφορά τις αγέλες βοοειδών, 
EEL 128/14-04-2021 (1-3).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/586 της Επιτροπής της 
12ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της απόφα-
σης 2007/330/ΕΚ για την άρση των απαγορεύσεων σχε-
τικά με τη διακίνηση ορισμένων ζωικών προϊόντων στην 
Κύπρο δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 866/2004 του 
Συμβουλίου και τον καθορισμό των όρων που διέπουν 
τη διακίνηση των εν λόγω προϊόντων όσον αφορά το 
«Χαλλούμι»/«Hellim» (ΠΟΠ), EEL 126/13-04-2021 (1).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/591 της Επιτροπής 
της 12ης Απριλίου 2021 για την καταχώριση ονομασίας 
στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευ-
σης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων 
[«Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (ΠΟΠ)], EEL 125/13-
04-2021 (42-51).

•	 Κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/580 της Επι-
τροπής της 1ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίη-
ση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366 
όσον αφορά τη βάση για την κατανομή της χρηματοδο-
τικής συνεισφοράς στον τομέα της μελισσοκομίας, EEL 
124/12-04-2021 (1-3). 

•	 Κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/578 της Επι-
τροπής της 29ης Ιανουαρίου 2021 για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις 
συλλογής δεδομένων σχετικά με τον όγκο των πωλήσε-
ων και τη χρήση αντιμικροβιακών φαρμάκων στα ζώα, 
EEL 123/09-04-2021(7-20).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/562 της Επιτροπής της 
30ής Μαρτίου 2021για την τροποποίηση του παραρτή-
ματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1809 για 
ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση 
εστιών υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε 
ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 
C(2021) 2349], EEL 119/07-04-2021 (3-116).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/568 της Επιτροπής 
της 6ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον 
αφορά την καταχώριση του Ηνωμένου Βασιλείου στον 
κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμά-

Τ.Ε.Α.ΓΕ.: 
•	 12 χρόνια λειτουργίας με υψηλές αποδόσεις, φοροαπαλλαγές, 

ασφάλεια και ευελιξία (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
•	 Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλι-

σης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

Προνομιακή τιμή για τη χρήση 
τράπεζας νομικών πληροφοριών (NOMOS)
 από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.132.01.0108.01.ELL&toc=OJ:L:2021:132:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.132.01.0108.01.ELL&toc=OJ:L:2021:132:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.132.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2021:132:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.131.01.0137.01.ELL&toc=OJ:L:2021:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.131.01.0072.01.ELL&toc=OJ:L:2021:131:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.129.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:129:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.128.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2021:128:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.128.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2021:128:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.128.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:128:FULL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.126.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:126:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.125.01.0042.01.ELL&toc=OJ:L:2021:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.125.01.0042.01.ELL&toc=OJ:L:2021:125:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.124.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.124.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:124:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.123.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2021:123:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.119.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:119:TOC
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22671&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
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των από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν ή να διαμε-
τακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα βασικά προϊόντα 
πουλερικών σε σχέση με την υψηλής παθογονικότητας 
γρίπη των πτηνών, EEL 118/07-04-2021 (10).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής 
της 24ης Μαρτίου 2021 για την κατάρτιση καταλόγων 
τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες/
τα οποία επιτρέπεται η είσοδος ζώων, ζωικού αναπαρα-
γωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην 
Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EEL 
114/31-03-2021 (1-117).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/405 της Επιτροπής 
της 24ης Μαρτίου 2021 σχετικά με τη θέσπιση κατα-
λόγων τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες 
επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ορισμένων ζώων και 
αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άν-
θρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EEL 
114/ 31-03-2021 (118).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/403 της Επιτροπής 
της 24 Μαρτίου 2021 για τη θέσπιση κανόνων σχετι-
κά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και 
(ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα πιστοποιη-
τικών υγείας των ζώων και τα υποδείγματα πιστοποιη-
τικών υγείας των ζώων / επίσημων πιστοποιητικών για 
την είσοδο στην Ένωση και για τις μετακινήσεις μεταξύ 
κρατών μελών, φορτίων ορισμένων κατηγοριών χερσαί-
ων ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού τέτοιων 
ζώων και την επίσημη πιστοποίηση με τέτοια πιστοποι-
ητικά, και για την κατάργηση της απόφασης 2010/470/
ΕΕ, EEL 113/31-03-2021 (1).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/551 της Επιτρο-
πής της 30ής Μαρτίου 2021 σχετικά με την έγκριση 
του εκχυλίσματος κουρκούμας, του ελαίου κουρκούμας, 
της ελαιορητίνης κουρκούμας από ρίζωμα Curcuma 
longa L. ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για όλα τα 

ζωικά είδη και του βάμματος κουρκούμας από ρίζωμα 
Curcuma longa L. ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για 
ίππους και σκύλους, EEL 111/31-03-2021 (3-12).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/544 της Επιτροπής 
της 25ης Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/
ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων 
όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε 
ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό 
C(2021) 2107],EEL 110/30-03-2021 (1-33).

•	 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/545 της Επιτροπής 
της 26ης Μαρτίου 2021 με την οποία επιτρέπεται σε ερ-
γαστήρια της Βραζιλίας, της Καμπότζης, της Κίνας, του 
Μεξικό, της Νότιας Αφρικής, της Τυνησίας, της Ουκρα-
νίας και του Ηνωμένου Βασιλείου να διενεργούν ορολο-
γικές δοκιμασίες ελέγχου της αποτελεσματικότητας των 
αντιλυσσικών εμβολίων σε σκύλους, γάτες και ικτίδες 
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 1953], EEL 
110/30-03-2021 (34). 

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2021/547 της Επιτροπής 
της 29ης Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση του εκτε-
λεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1715 όσον αφορά τις δι-
αδικασίες για τη δημιουργία και τη χρήση των ADIS και 
EUROPHYT, την έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών 
υγείας των ζώων, επίσημων πιστοποιητικών, πιστοποι-
ητικών υγείας των ζώων/επίσημων πιστοποιητικών και 
εμπορικών εγγράφων, τη χρήση ηλεκτρονικών υπογρα-
φών και τη λειτουργία του TRACES και για την κατάργηση 
της απόφασης 97/152/ΕΚ, EEL 109/30-03-2021 (60-70).

•	 Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2021/540 της Επιτροπής 
της 26ης Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση του εκτε-
λεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 όσον αφορά 
ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης, επιτόπιους ελέγ-
χους σχετικά με τις αιτήσεις ενίσχυσης για ζώα και τις 
αιτήσεις πληρωμής στο πλαίσιο μέτρων στήριξης για 
ζώα, καθώς και σχετικά με την υποβολή της ενιαίας αί-
τησης, των αιτήσεων ενίσχυσης ή των αιτήσεων πληρω-
μής, EEL 108/29-03-2021 (15-18).

ΕΥΡΩΠΗ

•	 Με δημοσίευμα στις 19 Απριλίου 2021, η εκτελεστική 
επιτροπή της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, 
στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκαινιάζει την πολύ-
γλωσση ψηφιακή πλατφόρμα για τη Διάσκεψη για το 
μέλλον της Ευρώπης, καλώντας όλους τους πολίτες της 
ΕΕ να συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντός τους 
και του μέλλοντος της Ευρώπης συνολικά. Η πλατφόρ-

μα είναι διαθέσιμη σε 24 γλώσσες, παρέχοντας στους 
πολίτες ολόκληρης της Ένωσης τη δυνατότητα να μοι-
ράζονται και να ανταλλάσσουν ιδέες και απόψεις μέσω 
διαδικτυακών εκδηλώσεων. Δείτε ΕΔΩ.

•	 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθόρισε στις 13 Απριλίου τη 
θέση του σε πρώτη ανάγνωση επί του προτεινόμενου 
κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος της ΕΕ 
για την ενιαία αγορά 2021-2027. Πρόκειται για επακό-
λουθο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον περασμένο 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.118.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2021:118:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.114.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.114.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.114.01.0118.01.ELL&toc=OJ:L:2021:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.114.01.0118.01.ELL&toc=OJ:L:2021:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.113.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:113:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.111.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:111:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.110.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.110.01.0034.01.ELL&toc=OJ:L:2021:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.110.01.0034.01.ELL&toc=OJ:L:2021:110:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.109.01.0060.01.ELL&toc=OJ:L:2021:109:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.108.01.0015.01.ELL&toc=OJ:L:2021:108:FULL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1764
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Διαβούλευση

Δεκέμβριο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με την οποία 
ανοίγει ο δρόμος για ταχεία έγκριση του σχεδίου κανο-
νισμού σε δεύτερη ανάγνωση. Για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 12 Απριλίου δέ-
σμη δύο μέτρων σχετικά με μια σημαντική κυπριακή 
κληρονομιά: το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim. Πρώτον, η 
Επιτροπή καταχωρίζει το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim 
ως προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), προ-
στατεύοντας με τον τρόπο αυτόν την πολύτιμη αυτή 
ονομασία από την απομίμηση και την αντιποίηση σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Μόνο το Χαλλούμι/Halloumi/Hellim 
που παράγεται στην Κύπρο σύμφωνα με τις προδιαγρα-
φές του προϊόντος επιτρέπεται πλέον να φέρει την κα-
ταχωρισμένη ονομασία, με προφανή οικονομικά οφέλη 
για τη νήσο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Μετά την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτο-
μίας (ΕΣΚ) και την ανακοίνωση των πρώτων ευκαιριών 
χρηματοδότησης, η Επιτροπή προκήρυξε στις 9 Απριλίου 
2021, τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 
μέσο Accelerator του ΕΣΚ. Η χρηματοδότηση ύψους άνω 
του 1 δισ. ευρώ έχει ως στόχο να συμβάλει στην επέκταση 
νεοφυών επιχειρήσεων και μικρών και μεσαίων επιχειρή-
σεων με δυνατότητες υψηλού αντικτύπου. Περισσότερο 
από το ήμισυ της χρηματοδότησης διατίθεται για ρηξικέ-
λευθες καινοτομίες σε οποιονδήποτε τομέα, ενώ χρηματο-
δότηση ύψους 495 εκατ. ευρώ προορίζεται συγκεκριμένα 
για καινοτομίες που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες υγείας. 
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 8 Απριλίου πριν ένα χρόνο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και ο ύπατος εκπρόσωπος παρουσίασαν τα σχέδια για 

μια στοχευμένη απάντηση της ΕΕ με σκοπό τη στήριξη 
των χωρών εταίρων στις προσπάθειές τους να αντιμε-
τωπίσουν την πανδημία του κορονοϊού, συνδυάζοντας 
πόρους από την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τα ευρωπαϊκά 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που από κοινού ονομάστη-
καν «Ομάδα Ευρώπη». Έως την 1η Ιανουαρίου 2021, η 
«Ομάδα Ευρώπη» είχε ήδη προσφέρει στήριξη ύψους 
άνω των 26 δισ. ευρώ σε χώρες εταίρους ανά τον κόσμο, 
δηλαδή το 65 % της συνολικής δέσμης μέτρων αντιμε-
τώπισης, η οποία ανέρχεται πλέον σε ποσό άνω των 40 
δισ. ευρώ και υπερβαίνει το ποσό των 20 δισ. ευρώ για 
το οποίο αρχικά είχε αναληφθεί δέσμευση. Για περισσό-
τερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 27 Μαρτίου 2021 τίθεται σε εφαρμογή ο κανονι-
σμός για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγη-
σης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην Ε.Ε. Η πρό-
ταση της Επιτροπής για τον εν λόγω κανονισμό εγκρί-
θηκε το 2019, έπειτα από μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών. Η έναρξη ισχύος του κανονισμού δεν σηματο-
δοτεί απλώς ένα σημαντικό βήμα προόδου για τον εκ-
συγχρονισμό της πολιτικής της ΕΕ για την ασφάλεια των 
τροφίμων, αλλά αποτελεί επίσης εξαιρετικό παράδειγμα 
του άμεσου πολιτικού αντικτύπου που μπορεί να έχει 
μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Για περισσότερη 
ενημέρωση μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

•	 Στις 25 Μαρτίου, η Επιτροπή παρουσίασε σχέδιο δράσης για 
την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής. Γενικός στόχος 
του σχεδίου είναι η ενίσχυση της παραγωγής και της κατα-
νάλωσης βιολογικών προϊόντων, η επίτευξη ποσοστού 25 % 
των γεωργικών εκτάσεων υπό βιολογική γεωργία έως το 
2030, καθώς και η ουσιαστική αύξηση της βιολογικής υδα-
τοκαλλιέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ε λ λ ά δ α
•	 Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια 

ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥ-
ΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ.. 

•	 Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θέτει 
σε ανοιχτή δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Τομεακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης για την Προγραμματική Περί-
οδο 2021 – 2025. Στο παρόν Τομεακό Πρόγραμμα Ανά-
πτυξης, αποτυπώνονται οι δράσεις που σχεδιάζεται να 
χρηματοδοτηθούν από τους εθνικούς πόρους του ΠΔΕ 
κατά την πενταετία 2021-2025, σύμφωνα με τους Ανα-
πτυξιακούς Στόχους και τις προτεραιότητες του Εθνικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης, τις τομεακές εθνικές στρα-
τηγικές, τις σύγχρονες ανάγκες και τις δυνατότητες της 

χώρας, καθώς και τους διαθέσιμους εθνικούς πόρους. Η 
διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 14 Μαϊου 2021 και 
για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

 
Ε υ ρ ώ π η
•	 Στις 31 Μαρτίου η Επιτροπή δρομολόγησε διαδικτυακή 

δημόσια διαβούλευση σχετικά με την Αρχή Ετοιμότητας 
και Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων στην Υγεία 
(HERA). Στο πλαίσιο της απάντησης της ΕΕ στην πανδη-
μία COVID-19 και μιας ισχυρής Ένωσης Υγείας της ΕΕ, 
η HERA αποσκοπεί στη βελτίωση της ικανότητας και της 
ετοιμότητας της Ευρώπης να αντιμετωπίζει διασυνορια-
κές απειλές κατά της υγείας και καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ.

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2021/04/13/council-adopts-position-on-4-2-billion-single-market-programme-for-2021-2027/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1623
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1606
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1621
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1386
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_1275
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2723
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1522
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Μεταπτυχιακά- Εργασία

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
Τεύχος 49

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με 
τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, προκηρύσσουν το 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Τοπίου», για τα ακαδη-
μαϊκά έτη 2021-2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του προ-
γράμματος μέχρι και τις 28 Μαϊου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

Η εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων Proactive Α.Ε., αναζητά συνεργάτες προκειμένου να ενισχύσει τα τμήματα Επεν-
δυτικών προγραμμάτων και υλοποίησης Γεωτεχνικών έργων. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

 ΕΡΓΑΣΙΑ

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3-4
ΙΟΥΝΙΟΥ

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΙΑΣ / ΕΛΑΙΟΚΟΜΙ-
ΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ

Perrotis College – Κέντρο Ελιάς Krinos
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Θεσσαλονίκη
Web: http://www.livemedia.com/olive2021

14-18
ΙΟΥΝΙΟΥ

2021

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «CITIES ON VOLCANOES 11»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ, 
ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 
Καταστροφών & Κρίσεων», Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης
Web: https://pcoconvin.eventsair.com/

volcanoes11/workshops

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
2021

IOBC-WPRS MEETING ON CITRUS PESTS, DISEASES 
AND WEEDS

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μπε-
νάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο & άλλοι φορείς

Βουλευτικό – πρώτο Ελληνικό Κοινοβούλιο
Web: http://web.nitlab.inf.uth.gr/iobc_citrus/

5-9 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2021

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW MATERIALS 
AND CIRCULAR ECONOMY  (RAWMAT 2021)

«TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS AND FUTURE 
CHALLENGES»

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΕ, ΕΜΠ, GRAWMAT
Web: www.rawmat2021.gr

Email: info@rawmat2021.gr 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
– 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2021

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
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2021

20Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 200 
ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΄21»

ΤΡΙΚΑΛΑ

Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
Web:https://www.forestry.gr/, 

Email: ispanos@fri.gr 

4-7 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2021

ΙSWA WORLD CONGRESS 2021
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΕΕΔΣΑ)

Web: http://www.eedsa.gr Email: info@eedsa.gr 

5-8
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2021

19Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟ

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

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23953&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23942&TabID=4
http://www.livemedia.com/olive2021
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/workshops
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/workshops
http://www.rawmat2021.gr
mailto:info@rawmat2021.gr
https://www.forestry.gr/
mailto:ispanos@fri.gr
http://www.eedsa.gr
mailto:info@eedsa.gr
http://www.entsoc.gr
mailto:info@entsoc.gr

