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Παρατηρήσεις και Προτάσεις επί του Νέου Πλαισίου για την Ευζωία
των Ζώων Συντροφιάς- Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ»
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο κατέθεσε στο Υπουργείο
Εσωτερικών τις σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις του,
στα πλαίσια της διαβούλευσης επί της νομοθετικής πρωτοβουλίας «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς
– Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ»». Πιο συγκεκριμένα, στο έγγραφο
του το Επιμελητήριο αναφέρεται σε γενικές παρατηρήσεις
αλλά και σε κατ΄άρθρο επισημάνσεις τονίζοντας ιδιαίτερα
ότι η λογική της εν λόγω νομοθετικής πρωτοβουλίας στηρίζεται στην ανάγκη αντιμετώπισης χρόνιων προβλημάτων
στην αντιμετώπιση του ζητήματος των αδέσποτων σκύλων
και γατών κυρίως και δευτερευόντως άλλων ειδών ζώων.
Υπάρχει αδήριτη ανάγκη να αντιμετωπιστεί συντονισμένα το χρονίζον αυτό πρόβλημα, τονίζει στο έγγραφό του
το Επιμελητήριο, καθώς η χώρα εξακολουθεί να μην έχει
οργανωμένες δομές και συστήματα που να αντιμετωπίζουν
με έναν σύγχρονο, ευρωπαϊκού τύπου τρόπο τα χιλιάδες

ζώα που υπάρχουν στα αστικά κυρίως κέντρα και διαβιούν
υπό αυτό το καθεστώς. Στο σημείο αυτό το Επιμελητήριο
επισημαίνει την απουσία συμμετοχής του από την προπαρασκευαστική διαδικασία της συγκεκριμένης νομοθετικής
πρωτοβουλίας, αν και ο Νομοθέτης όφειλε εκ των προτέρων να ζητήσει την συμβολή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ως αρμόδιου
θεσμοθετημένου επιστημονικού συμβούλου του ελληνικού
κράτους. Παράλληλα όμως δεν ζητήθηκε η συμβολή και
κανενός άλλου επίσημου κτηνιατρικού φορέα με αποτέλεσμα να υιοθετούνται δεκάδες διατάξεις που βρίθουν αντιεπιστημονικότητας και έρχονται σε σύγκρουση με την διεθνή πρακτική αλλά και την κτηνιατρική δεοντολογία και
ηθική. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στο έγγραφό του που μπορείτε να δείτε
ΕΔΩ, επισημαίνει κύρια σημεία της νομοθετικής πρωτοβουλίας που χρήζουν άμεσης επανεξέτασης, καθώς στερούνται οποιασδήποτε επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Απαραίτητη η δημιουργία Ηλεκτρονικού
Συστήματος Αδειοδότησης Υδροληψιών

& Ενέργειας και να επιτρέπει σε πιστοποιημένους ιδιώτες
Γεωλόγους (ή Γεωτεχνικούς άλλων ειδικοτήτων με βάση το
Π.Δ. 344/2000) να εισάγουν τις δηλωθείσες υφιστάμενες
υδροληψίες εκδίδοντας αυτόματα τη σχετική Άδεια Χρήσης Ύδατος. Την ολοκληρωμένη πρόταση του Επιμελητηρίου μέσα από την επιστολή του μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Με στόχο την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων
και την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης σημείων υδροληψίας, το Επιμελητήριο, με έγγραφό του προς το
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τονίζει ότι πέραν
της πρόδηλης αναγκαιότητας για προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού προς στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών,
είναι απαραίτητη η δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος
Αδειοδότησης Σημείων Υδροληψίας. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαίνει στο έγγραφό του ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο,
που είναι εναρμονισμένο με την κοινοτική νομοθεσία, διασφαλίζει τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών
όρων και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων,
ωστόσο διαπιστώνει ότι η μέχρι σήμερα εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας αδειοδότησης έχει παρουσιάσει
σοβαρά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις. Έτσι προτείνει το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδότησης Υδροληψιών να λειτουργεί υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος

Αναγνωρίστηκε ως Integrated Master
το πτυχίο του Τμήματος Δασολογίας
& Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ενημέρωσε στις
27/4/2021 τα μέλη του ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1711/Β’/26-4-2021) η υπ’ αριθ.
45641/Ζ1/20-4-2021 Υπουργική Απόφαση, βάσει της
οποίας, το πτυχίο που απονέμει το Τμήμα Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζεται ως ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated
master). Τη σχετική ανακοίνωση μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
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Νομοθεσία
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

• Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του Επιμελητηρίου κατέθεσε στην Περιφερειακή
Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τις παρατηρήσεις και προτάσεις του για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού
Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μπορείτε να δείτε τις προτάσεις- επισημάνσεις του παραρτήματος μέσα από την
σχετική τοποθέτηση του Προέδρου του ΕΔΩ.
• Σε ανοικτή ημερίδα διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας για τη νέα
Προγραμματική Περίοδο 2021 -2027, το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
κατέθεσε τις προτάσεις του, τις οποίες παρουσίασε μέσω
της τοποθέτησής του στην εν λόγω ημερίδα, ο Πρόεδρος

του Παραρτήματος κ. Αθανάσιος Πετρόπουλος. Δείτε
ΕΔΩ τη σχετική τοποθέτηση και τις παρατηρήσεις για
το Νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του Επιμελητηρίου, σε συνεργασία με το Υπ.Α.Α.Τ , οργάνωσε διαδικτυακή εκδήλωση για τη Νέα ΚΑΠ με κύριους ομιλητές τον
Υφυπουργό Υπ.Α.Α.Τ κ. Ιωάννη Οικονόμου και τον Γενικό
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Αγροτικών
Πόρων κ. Κωνσταντίνο Μπαγινέτα, τη Δευτέρα 24 Μαΐου
2021.Σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν να γίνει ενημέρωση
για το ισχύον καθεστώς της μέχρι τώρα εξέλιξης που αφορά την ΚΑΠ καθώς και τα πιθανά μελλοντικά σενάρια που
θα προκριθούν, όπως επίσης και να κατατεθούν σχετικές
προτάσεις. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Πρόεδρος του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σπυρίδων Μάμαλης.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Υ.Α. 892/133271/20-05-2021: Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Υπουργού» ή «με εντολή
Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού», κατά περίπτωση, στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον Γενικό Γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων και σε Προϊσταμένους οργανικών μονάδων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΦΕΚ
2137/Β/21.05.2021.
• Κ.Υ.Α. 720/132077/19-05-2021: Χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων στους τομείς: α) υπαίθριου καρπουζιού,
mini και obla, β) της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής
πατάτας, γ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε τομάτες και αγγούρια σε όλη την επικράτεια εξαιρουμένης
της Κρήτης, δ) της βουβαλοτροφίας και λεπτομέρειες
εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final
(Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ΦΕΚ 2123/Β/21.05.2021.

Εγγραφή νέων μελών μέσα από τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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• Υ.Α. 172/128736/17-05-2021: Καθορισμός του ύψους
της συνδεδεμένης ενίσχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 4
της υπ’ αρ. 1639/65123/15-06-2017 υπουργικής απόφασης (Β’ 2212) περί λεπτομερειών εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του
βόειου 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, ΦΕΚ 2023/Β/18.05.2021.
• Υ.Α. 171/128726/17-05-2021:Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος για το έτος ενίσχυσης 2020, ΦΕΚ 2023/Β/18.05.2021.
• Υ.Α. 508/127273/14-05-2021:Τροποποίηση της υπ’
αρ. 1406/52601/4.5.2016 υπουργικής απόφασης (Β’
1291) «Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σε εφαρμογή των διατάξεων των Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ.

Υπηρεσίες μίας στάσης (one stop) στους εγγεγραμμένους γεωτεχνικούς στη διαδικτυακή
φόρμα του OnLine ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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1307/2013 και 639/2014», ΦΕΚ 2021/Β/18.05.2021.
• Κ.Υ.Α. 51/126068/13-05-2021: Χορήγηση ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας στους τομείς: α) της επιτραπέζιας Ελιάς
- λοιπές με κωδικό συστήματος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 2008190
και β) των καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια 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 Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019
(L51/1/22.2.2019, ΦΕΚ 2021/Β/18.05.2021.
• Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/42138/552/29-04-2021: Κανονισμός
Γεωθερμικών Εργασιών, ΦΕΚ 1960/Β/14.05.2021.
• Υ.Α. 416/110255/21-04-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ.
104/7056/21-01-2015 υπουργικής απόφασης «Εθνικές
επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των
άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013
και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 147), ΦΕΚ 1905/Β/13.05.2021.
• Υ.Α. 164/121256/07-05-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ.
189/133432/25-05-2020 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και
των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.3 ”Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων“ στο πλαίσιο του προγράμματος
βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων
της μελισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022» (Β’
2294), ΦΕΚ 1869/Β/07.05.2021.
• Υ.Α. 716/108884/20-04-2021: 2η τροποποίηση της υπ’ αρ.
562/93601/25.04.2019 απόφασης του ΥπΑΑΤ «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1847/51107/26.04.2016
(Β’ 1275) υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του Μέτρου
13 “Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα’’ του ΠΑΑ 2014-2020»
(Β’ 1641), ΦΕΚ 1844/Β/07.05.2021.
• Κ.Υ.Α. 748/111049/26-04-2021: Ανάθεση καθηκόντων
του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας
των Περιφερειών και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων
για ενέργειες του υπομέτρου 4.1. «Στήριξη επενδύσεων
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και συγκεκριμένα της
Συμπλήρωση στοιχείων Εξειδίκευσης – Ειδικότητας στο
Μητρώο Απασχόλησης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ που τηρεί το
Επιμελητήριο (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

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

•

•

•

•

•

•

•

Δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν
στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ 2014-2020, ΦΕΚ
1788/Β/29.04.2021.
Υ.Α. 762/114966/26-04-2021: 9η τροποποίηση της υπ’
αρ. 593/37447/31-3-2017 απόφασης «Καθορισμός των
λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη
για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη
γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020»
(Β’ 1190), ΦΕΚ 1760/Β/28.04.2021.
Υ.Α. 432/112663/23-04-2021: Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του
Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στον τομέα βιομηχανικής τομάτας
για το έτος ενίσχυσης 2020, ΦΕΚ 1713/Β/26.04.2021.
Υ.Α. 433/112671/23-04-2021: Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του
Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στον τομέα της καλλιέργειας
κορινθιακής σταφίδας για το έτος ενίσχυσης 2020, ΦΕΚ
1713/Β/26.04.2021.
Υ.Α. 434/112691/23-04-2021: Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του
Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, στον τομέα των πορτοκαλιών
που οδηγούνται προς χυμοποίηση για το έτος ενίσχυσης
2020, ΦΕΚ 1713/Β/26.04.2021.
Υ.Α. 435/112704/23-04-2021: Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του
Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση για
το έτος ενίσχυσης 2020, ΦΕΚ 1713/Β/26.04.2021.
Υ.Α. 45641/Ζ1/20-04-2021: Yπαγωγή του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας,
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις του άρθρου
46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), ΦΕΚ 1711/Β/26.04.2021.
Κ.Υ.Α. 900/05-04-2021: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους
δικαιούχους και τα ποσά ενίσχυσης του Μέτρου 4.1.21

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

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικών συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσω του συστήματος
E-POS (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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- «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής
αλλαγής - αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός των κύριων
ή βοηθητικών κινητήρων», (Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 508/2014,
της παρ. 2 του άρθρου 41 και το στοιχείο δ της παρ. 1
του άρθρου 44 - Αλιεία εσωτερικών υδάτων), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση
αλιείας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020», ΦΕΚ 1642/Β/22.04.2021.
Υ.Α. 1304/06-04-2021: 1η τροποποίηση της υπ’ αρ.
2925/5-4-2018 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός
πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.07 “Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες” του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα”
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
(ΠΑΑ) 2014- 2020» (Β’ 1307), ΦΕΚ 1641/Β/22.04.2021.
Υ.Α.415/109592/20-04-2021: Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52
του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στην καλλιέργεια
των σπαραγγιών για το έτος ενίσχυσης 2020, ΦΕΚ
1638/Β/22.04.2021.
Υ.Α.1031/105581/19-04-2021:Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή
του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο
47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2021, ΦΕΚ 1631/Β/21.04.2021.
Κ.Υ.Α. 901/05-04-2021: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους
Δικαιούχους και τα ποσά ενίσχυσης του Μέτρου 3.2.13
- «Ασφάλιση αποθεμάτων Υδατοκαλλιέργειας», (Καν.(ΕΕ)
508/2014, άρθρο 57, της Ενωσιακής Προτεραιότητας
2, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής
και βασιζόμενης στη γνώση Υδατοκαλλιέργειας», του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας
2014-2020, ΦΕΚ 1622/Β/21.04.2021.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/811 της Επιτροπής
της 20ής Μαΐου 2021 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 για

Νέος ηλεκτρονικός τρόπος τραπεζικής συναλλαγής για την πληρωμή της συνδρομής στο Επιμελητήριο και της εισφοράς 2% για τις μελέτες
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αφρικανική
πανώλη των χοίρων, EEL 180/21-05-2021 (114-146).
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/809 της Επιτροπής
της 20ής Μαΐου 2021 για τη μη έγκριση του ζυμωμένου εκχυλίσματος από φύλλα του φυτού Symphytum
officinale L. (σύμφυτο) ως βασικής ουσίας, σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, EEL
180/21-05-2021 (110).
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/808 της Επιτροπής
της 22ας Μαρτίου 2021 σχετικά με τις επιδόσεις των
αναλυτικών μεθόδων για τα κατάλοιπα φαρμακολογικώς δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε τροφοπαραγωγά ζώα και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων,
καθώς και σχετικά με τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δειγματοληψία, και για την κατάργηση των αποφάσεων 2002/657/ΕΚ και 98/179/ΕΚ, EEL
180/21-05-2021 (84-109).
Απόφαση (EE) 2021/793 του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2021 για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της κυβέρνησης
της Γροιλανδίας και της κυβέρνησης της Δανίας, αφετέρου, και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, EEL 175/1805-2021 (1-3).
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/795 της Επιτροπής
της 17ης Μαΐου 2021 για την ανάκληση της έγκρισης
δραστικής ουσίας α-cypermethrin, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011
της Επιτροπής, EEL 174/18-05-2021 (2).
Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/788 της Επιτροπής
της 12ης Μαΐου 2021 για τη θέσπιση κανόνων όσον
αφορά την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων
για περιστατικά λοίμωξης από SARS-CoV-2 σε ορισμένα
ζωικά είδη, EEL 173/17-05-2021 (6-14).
Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/773 της Επιτροπής
της 10ης Μαΐου 2021 για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών, σύμφωνα με την οδηγία 1999/105/ΕΚ του
Συμβουλίου, να αποφασίζουν προσωρινά σχετικά με την

Δωρεάν δημιουργία ιστοσελίδας για τα μέλη του
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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ισοδυναμία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού ορισμένων κατηγοριών που παράγεται σε ορισμένες τρίτες
χώρες, EEL 169/12-05-2021.
Απόφαση (ΕΕ) 2021/777 του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2021για τον καθορισμό της θέσης η οποία πρέπει να
ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Σιτηρών σχετικά με την
παράταση της σύμβασης για την εμπορία σιτηρών του
1995, EEL 167/12-05-2021 (39).
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/775 της Επιτροπής της 11ης Μαΐου 2021 για τη θέσπιση των κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τις παρεκκλίσεις από τους κανόνες για τα «καταγόμενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» που καθορίζονται στη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου
της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, EEL
167/12-05-2021 (3-5).
Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/766 της Επιτροπής
της 7ης Μαΐου 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 165I/11-05-2021 (1-65).
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/772 της Επιτροπής
της 10ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/977 όσον αφορά τα προσωρινά μέτρα σχετικά με τους ελέγχους της παραγωγής
βιολογικών προϊόντων, ιδίως την περίοδο εφαρμογής,
EEL 165/11-05-2021 (28).
Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/771 της
Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 2021 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό ειδικών κριτηρίων και προϋποθέσεων για τους ελέγχους
των αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο των επίσημων
ελέγχων στον τομέα της βιολογικής παραγωγής και για
τους επίσημους ελέγχους των ομάδων επιχειρήσεων,
EEL 165/11-05-2021 (25-27).
Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/755 της Επιτροπής της
6ης Μαΐου 2021 για τον ορισμό κέντρου αναφοράς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καλή μεταχείριση των ζώων
όσον αφορά τα μηρυκαστικά και τα ιπποειδή, σύμφωνα
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EEL 163/10-05-2021 (5).
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/761 της Επιτροπής
της 7ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων I έως IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2017/717 όσον αφορά τα υποδείγματα ζωοτεχνικών πιστοποιητικών για τα ζώα αναπαραγωγής και το αναπαραγωγικό υλικό τους, EEL162/ 10-05-2021 (46-49).

Νομοθεσία

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/758 της Επιτροπής
της 7ης Μαΐου 2021 σχετικά με το καθεστώς ορισμένων
προϊόντων ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών στο πλαίσιο
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την απόσυρση
από την αγορά ορισμένων πρόσθετων υλών ζωοτροφών,
EEL 162/10-05-2021 (5-17).
• Εκτελεστική Οδηγία (EE) 2021/746 της Επιτροπής της
6ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση των οδηγιών
2003/90/ΕΚ και 2003/91/ΕΚ όσον αφορά τα πρωτόκολλα
για την εξέταση ορισμένων ποικιλιών ειδών γεωργικών
φυτών και κηπευτικών ειδών και για την τροποποίηση
της οδηγίας 2003/90/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες βοτανικές ονομασίες φυτών, EEL 160/07-05-2021 (94-103).
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/725 της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2021 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2021, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ)
αριθ. 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ)
2018/274, (ΕΕ) αριθ. 615/2014 και (ΕΕ) 2015/1368
όσον αφορά ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους
ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, EEL 155/05-05-2021 (8-19).
• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/690 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 2021για τη
θέσπιση προγράμματος για την εσωτερική αγορά, την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων, τον τομέα των φυτών, των
ζώων, των τροφίμων και των ζωοτροφών, και τις ευρωπαϊκές στατιστικές (Πρόγραμμα για την ενιαία αγορά) και
για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 99/2013,
(ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014 και (ΕΕ)
αριθ. 652/2014, EEL 153/03-05-2021 (1-47).
• Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/716 της Επιτροπής της 9ης Φεβρουαρίου 2021για την τροποποίηση
του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τους κανόνες βιολογικής παραγωγής για τους
σπόρους με φύτρο και τις κεφαλές κιχωρίου, για τις ζωοτροφές για ορισμένα ζώα υδατοκαλλιέργειας και για
τις αντιπαρασιτικές αγωγές για ζώα υδατοκαλλιέργειας,
EEL 151/03-05-2021 (5-7).
• Κανονισμός
(ΕΕ) 2021/703 του Συμβουλίου της
26ης Απριλίου 2021για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2021/91 και (ΕΕ) 2021/92 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες για το 2021 στα ενωσιακά και μη ενωσιακά ύδατα, EEL 146/29-04-2021 (1-69).
• Εκτελεστική Απόφαση (EE) 2021/682 της Επιτροπής
της 26ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/715 όσον αφορά τους εν
λόγω καρπούς καταγωγής Αργεντινής, EEL 144/27-042021 (31-34).
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Ευρώπη

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/679 του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1346 σχετικά με τη
χορήγηση προσωρινής στήριξης στην Ελληνική Δημοκρατία, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 2020/672, για
τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας στην κατάσταση
έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημικής έκρηξης της
COVID-19, EEL 144/27-04-2021 (16-18).
• Απόφαση (ΕΕ) 2021/675 του Συμβουλίου της 20ής Απριλίου 2021με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση της Διεθνούς Συμφωνίας
για το Κακάο του 2010, EEL 144/27-04-2021 (1-3).

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/688 της Επιτροπής της
23ης Απριλίου 2021για 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 143/27-04-2021 (44).
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/687 της Επιτροπής της 26ης 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 χοίρων, EEL143/27-04-2021 (11-43).

ΕΥΡΩΠΗ
• Την ενεργοποίηση του άρθρου 221 του Κανονισμού για
την ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), με στόχο την
ανακούφιση των συνεπειών για τους αγρότες, που υπέστησαν ζημιές από τον πρωτοφανή παγετό του Μαρτίου
και Απριλίου, ζήτησαν με κοινή επιστολή τους προς τον
Επίτροπο Γεωργίας της ΕΕ κ. Janusz Wojciechowski
και τον Επίτροπο Προϋπολογισμού κ. Johannes Hahn,
οι υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της
Ελλάδας κ. Σπήλιος Λιβανός, της Γαλλίας κ. Julien
Denormandie και της Ιταλίας κ. Stefano Patuanelli.
Δείτε τη σχετική επιστολή των Υπουργών και το Δελτίο
τύπου του ΥΠ.Α.Α.Τ. ΕΔΩ.
• Στις 18 Μαϊου, η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την παγκόσμια προσέγγιση της έρευνας και
της καινοτομίας, την ευρωπαϊκή δηλαδή στρατηγική
διεθνούς συνεργασίας σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο.
Με αυτήν τη στρατηγική, η ΕΕ προτίθεται να αναλάβει
ηγετικό ρόλο στη στήριξη των διεθνών συμπράξεων
έρευνας και καινοτομίας και να προσφέρει καινοτόμες
λύσεις για πιο πράσινες, πιο ψηφιακές και πιο υγιείς
κοινωνίες. Η αριστεία στην έρευνα απαιτεί να συνεργαστούν τα καλύτερα μυαλά από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ. Ωστόσο,
η διεθνής συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της
καινοτομίας πραγματοποιείται σε ένα μεταβαλλόμενο
πλανητικό τοπίο, όπου αυξάνονται οι γεωπολιτικές
εντάσεις και τίθενται υπό αμφισβήτηση τα ανθρώπινα
δικαιώματα και οι θεμελιώδεις αξίες. Η ΕΕ αντιδρά σε
αυτές τις συνθήκες δίνοντας το καλό παράδειγμα και
Ειδικές – προνομιακές τιμές στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών
(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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προωθώντας την πολυμερή προσέγγιση, το άνοιγμα
και την αμοιβαιότητα στη συνεργασία της με τον υπόλοιπο κόσμο. Η ΕΕ θα συμβάλει σε παγκόσμιες απαντήσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή ή οι πανδημίες, με σεβασμό των διεθνών
κανόνων και των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ και με ενίσχυση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της. Για
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
• Η Επιτροπή ενέκρινε νέες στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για ακόμη πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική
υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές
προσφέρουν στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη ένα κοινό όραμα ανάπτυξης του κλάδου, κατά τρόπο που συμβάλλει άμεσα στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ιδίως στη στρατηγική από
το «αγρόκτημα στο πιάτο». Οι κατευθυντήριες γραμμές
θα βοηθήσουν τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ
να καταστεί πιο ανταγωνιστικός και ανθεκτικός και θα
βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές και κλιματικές του επιδόσεις. Δείτε ΕΔΩ.
• Στις 17 Μαϊου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα
προσέγγιση για μια βιώσιμη γαλάζια θαλάσσια οικονομία στην Ε.Ε., για τις βιομηχανίες και τους τομείς που
σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις
ακτές. Η βιώσιμη γαλάζια οικονομία είναι απαραίτητη
για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας, και για την εξασφάλιση μιας πράσινης, χωρίς αποκλεισμούς, ανάκαμψη από την πανδημία. Δείτε
ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες.

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

Ευρώπη
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• Η Επιτροπή ενέκρινε στις 12 Μαϊου το «Σχέδιο δράσης
της Ε.Ε. για μηδενική ρύπανση του αέρα, του νερού και
του εδάφους», ένα βασικό παραδοτέο της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας και το κύριο θέμα της φετινής
Πράσινης Εβδομάδας της Ε.Ε. Το σχέδιο δράσης σκιαγραφεί ένα ολοκληρωμένο όραμα για το 2050: έναν
κόσμο όπου η ρύπανση θα έχει μειωθεί σε επίπεδα που
δεν είναι πια επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και
τα φυσικά οικοσυστήματα, και περιγράφει τα βήματα
για την επίτευξη του οράματος αυτού. Το σχέδιο συνδυάζει όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ με σκοπό την
αντιμετώπιση και την πρόληψη της ρύπανσης, με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο χρήσης ψηφιακών λύσεων
για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Προβλέπεται η
επανεξέταση της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, ώστε
να εντοπιστούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν και να προσδιοριστούν οι τομείς όπου χρειάζεται
καλύτερη υλοποίηση για την εκπλήρωση αυτών των
νομικών υποχρεώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
• Η Επιτροπή εξέδωσε στις 29 Απριλίου ανακοίνωση σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, στην οποία προτείνει αρκετές βελτιώσεις στη νομοθετική διαδικασία της
ΕΕ. Για την προώθηση της ανάκαμψης της Ευρώπης,
είναι πιο σημαντικό από ποτέ η ΕΕ να νομοθετεί όσο το
δυνατόν πιο αποτελεσματικά, καθιστώντας παράλληλα
τη νομοθεσία της καλύτερα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του αύριο. Δείτε ΕΔΩ.
• Στις 29 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε,
κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου, μελέτη σχετικά με
τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές (NGT). Από τη μελέτη
προκύπτει ότι οι NGT, δηλαδή οι τεχνικές τροποποίησης
του γονιδιώματος ενός οργανισμού, μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου συστήματος τροφίμων στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα
στο πιάτο». Παράλληλα, στη μελέτη διαπιστώνεται ότι
η ισχύουσα νομοθεσία για τους ΓΤΟ, η οποία εγκρίθηκε το 2001, δεν είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο
σκοπό όσον αφορά τις εν λόγω καινοτόμες τεχνολογίες.
Η Επιτροπή θα δρομολογήσει τώρα ευρεία και ανοικτή

διαδικασία διαβούλευσης προκειμένου να συζητηθεί ο
σχεδιασμός νέου νομικού πλαισίου για αυτές τις τεχνικές βιοτεχνολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε
ΕΔΩ.
• Λιβανός στη Σύνοδο ΥΠΑΑΤ της ΕΕ : Να ενεργοποιηθούν όλα τα έκτακτα και πρόσθετα μέτρα για αποζημίωση των παραγωγών από τους παγετούς. Δείτε το σχετικό
Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.
• Η Επιτροπή χαιρέτισε στις 21 Απριλίου τη προσωρινή
συμφωνία μεταξύ των συννομοθετών σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα. Ο ευρωπαϊκός νόμος για το
κλίμα, όντας ένα από τα βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, θεσμοθετεί τη δέσμευση της
ΕΕ για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050
και τον ενδιάμεσο στόχο της μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030,
σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η συμφωνία αυτή
για τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα αποτελεί βασικό
ορόσημο για την Επιτροπή φον ντερ Λάιεν, καθώς υλοποιεί μια από τις δεσμεύσεις που ανακοινώθηκαν στις
πολιτικές κατεύθυνσης της προέδρου τον Ιουλίου του
2019. Δείτε ΕΔΩ.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Απριλίου, αποφάσισε
να καταχωρίσει δύο Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλους «Πρόγραμμα ανταλλαγών δημοσίων υπαλλήλων (CSEP)» και «Πράσινες στέγες». Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας «Πρόγραμμα ανταλλαγών
δημοσίων υπαλλήλων (CSEP)» [«Civil Servant Exchange
Program (CSEP)»] καλούν την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ανταλλαγών και κατάρτισης μεταξύ
δημοσίων υπαλλήλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος αυτού του προγράμματος θα είναι
να προσφέρει στους δημόσιους υπαλλήλους επαγγελματική πείρα σε παρόμοια υπηρεσία σε άλλο κράτος μέλος για περίοδο 2 έως 12 μηνών. Οι διοργανωτές της
πρωτοβουλίας «Πράσινες στέγες» («Green Garden Roof
Tops») καλούν την Επιτροπή να διευκολύνει τη δημιουργία χώρων πρασίνου στις στέγες εταιρικών κτιρίων.
Με τον τρόπο αυτό οι αχρησιμοποίητες στέγες θα μπορούν να συμβάλουν στο περιβάλλον και να βοηθήσουν
στην προστασία του. Δείτε ΕΔΩ.

Προνομιακή τιμή για τη χρήση τράπεζας νομικών πληροφοριών
(NOMOS) από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Ελλάδα
• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια
ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..
• Σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαβούλευσης έθεσε το ΥπΑΑΤ, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την ερασιτεχνική και αθλητική αλιεία. Το ΥΠΑΑΤ ανακοίνωσε ότι
θέτει σε διαβούλευση σχέδιο Π/Δ σχετικά με τους όρους
και προϋποθέσεις άσκησης ερασιτεχνικής και αθλητικής
αλιείας από τις 24 Μαϊου 2021 έως τις 4 Ιουνίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες και σχόλια μπορείτε να
δείτε ΕΔΩ.
• Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, προέβη στην εκπόνηση του
προτύπου AGRO 11 και της Κατευθυντήριας Οδηγίας
πιστοποίησής του. Τα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής
παράγονται σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένες προδιαγραφές εκτροφής και διατροφής των πουλερικών.
Οι εν λόγω προδιαγραφές έχουν καθοριστεί με κοινοτικούς κανονισμούς (ΚΑΝ (ΕΚ) 543/2008 και ΚΑΝ
(ΕΚ) 1308/2013 όπως ισχύουν) και είναι προαιρετικές (προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών Εκτροφών
Ε.Π.Ε.).Η παραγωγή κοτόπουλων ελεύθερης βοσκής
με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά, ολόκληρα ή σε
τεμάχια, σύμφωνα με τις εν λόγω προδιαγραφές και
η πιστοποίησή τους δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να διαθέτουν τα προϊόντα τους με ειδική σήμανση και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της θέσης τους
στον ανταγωνισμό. Η αποδοχή από τους καταναλωτές
των πιστοποιημένων προϊόντων αυτής της κατηγορίας και το μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από
πολλές επιχειρήσεις δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος
κλάδος έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Περαιτέρω
ενδιαφέρον εκφράζεται και για τη διάθεση στην αγορά
επεξεργασμένων προϊόντων από πιστοποιημένα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής (παρασκευάσματα κρέατος,
προϊόντα με βάση το κρέας, κιμάς, κλπ). Το πρότυπο
AGRO 11 περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν κοτόπουλα που φέρουν στη συσκευασία
τους την ένδειξη «ελεύθερης βοσκής» που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και έχουν
πιστοποιηθεί ως τέτοια, προκειμένου να τα παράγουν/
τυποποιήσουν/συσκευάσουν και να τα διαθέσουν
στην αγορά ως επεξεργασμένα προϊόντα προερχόμενα από πιστοποιημένα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής.
Τα προϊόντα αυτά μέσω της ειδικής σήμανσής τους
θα διακρίνονται έναντι των υπολοίπων, θα αυξηθεί
η προστιθέμενη αξία τους και θα αποκτήσουν σημα-
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ντικό προβάδισμα στις αγορές υψηλού ανταγωνισμού
κατακτώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.
Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να
συμμετέχει στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση
διάρκειας 30 ημερών των σχετικών προδιαγραφών
διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του.
Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 20 Ιουνίου 2021
και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε
ΕΔΩ.
• Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, προέβη στην εκπόνηση του
προτύπου AGRO 10 και της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησής του. Το πρότυπο AGRO 10 αφορά
προδιαγραφές για την παραγωγή τοπικών ελληνικών
προϊόντων που αναδεικνύουν την ελληνική παραγωγή, την παράδοση, την ιστορία και τη γαστρονομία.
Η διάκριση των προϊόντων αυτών μέσω της τήρησης
προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων και της πιστοποίησης
της εφαρμογής τους θα δώσει συγκριτικά πλεονεκτήματα τόσο στις επιχειρήσεις παραγωγής (φυτική, ζωϊκή
παραγωγή και μεταποίηση) αλλά και στις επιχειρήσεις
εστίασης και τουρισμού. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί
κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στην ηλεκτρονική
δημόσια διαβούλευση διάρκειας 30 ημερών των σχετικών προδιαγραφών διατυπώνοντας τις απόψεις και
τις παρατηρήσεις του. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται
στις 20 Ιουνίου 2021 και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
• Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, προέβη στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 9 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προϊόντων προστατευόμενων περιοχών NATURA» και της
Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησής του. Το πρότυπο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει
να συμμορφώνεται κάθε γεωργική εκμετάλλευση/ επιχείρηση που εμπλέκεται στην παραγωγή, μεταποίηση,
τυποποίηση, συσκευασία και διάθεση προϊόντων που
παράγονται εντός των προστατευόμενων περιοχών
NATURA και επιθυμεί να πιστοποιηθεί για την εφαρμογή των απαιτήσεων του εν λόγω προτύπου, προκειμένου τα τελικά προϊόντα να φέρουν σήμα πιστοποίησης
που να βεβαιώνει ότι προέρχονται από προστατευόμενες
περιοχές NATURA. O ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στην ηλεκτρονική δημόσια
διαβούλευση διάρκειας 30 ημερών των σχετικών προδιαγραφών διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις του. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 20 Ιουνίου
2021 και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
δείτε ΕΔΩ.
• ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, προέβη στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 8: Προδιαγραφή για την παραγωγή «πι-
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Μεταπτυχιακά / Εργασία
στοποιημένου χοιρινού κρέατος» και της Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησής του. Το πρότυπο αυτό
περιγράφει τις απαιτήσεις για την παραγωγή πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος, λαμβάνοντας υπόψη ως
κύρια σημεία, την εκτροφή των χοίρων, τον τεμαχισμό/ τυποποίηση/ συσκευασία/ εμπορία/ ή και διάθεση στην αγορά πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος από
σφάγια χοίρων τα οποία προέρχονται από πιστοποιημένες χοιροτροφικές εκτροφές, την ιχνηλασιμότητα
του χοιρινού κρέατος. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί κάθε
ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση διάρκειας 30 ημερών των σχετικών προδιαγραφών διατυπώνοντας τις απόψεις και
τις παρατηρήσεις του. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται
στις 20 Ιουνίου 2021 και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Ευρώπη
• Στις 3 Μαϊου, η Επιτροπή δημοσίευσε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον ευρωπαϊκό χώρο
δεδομένων για την υγεία (EHDS) — ένα σημαντικό
δομικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Ο
EHDS αποσκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση της ψηφιακής υγείας για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας και τη μείωση των ανισοτήτων. Θα προωθήσει την πρόσβαση σε δεδομένα υγείας για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία,
την έρευνα και την καινοτομία, καθώς και τη χάραξη
πολιτικής και τη νομοθεσία. Ο EHDS θα θέσει στον
πυρήνα του τα δικαιώματα των ατόμων να ελέγχουν
τα προσωπικά τους δεδομένα υγείας. Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή για απαντήσεις έως τις 26
Ιουλίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
•

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή
υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες Γης
και Περιβάλλον». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση
του προγράμματος μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021. Για

•

περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.
Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική» για το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 24.00. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζητείται κτηνίατρος για κτηνιατρείο στην Κόρινθο. Το κτηνιατρείο είναι σε κεντρικό δρόμο, έχει μεγάλο παρκινγκ, υψηλό τζίρο και πλούσιο πελατολόγιο. Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα παρακάτω τηλέφωνα:6942040872,
6937363230.

Τ.Ε.Α.ΓΕ.:
• 12 χρόνια λειτουργίας με υψηλές αποδόσεις, φοροαπαλλαγές,
ασφάλεια και ευελιξία (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
• Ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).
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Ημερολόγιο Εκδηλώσεων
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3-4
ΙΟΥΝΙΟΥ

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΙΑΣ / ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ –
ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ

Perrotis College – Κέντρο Ελιάς Krinos
Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Θεσσαλονίκη
Web: https://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, Μπενάκειο 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

7-8
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2021

16ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΓΡΟ «SUSTAINABLE AGRICULTURE,
FOOD SECURITY AND CLIMATE CHANGE: CHALLENGES
AND OPPORTUNITIES IN BIO-ECONOMY»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας- ΕΤΑΓΡΟ
Web: www.etagro.gr/2020

11-13
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2021

13Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ»
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ

Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), Πανεπιστήμια & Φορείς της χώρας
Web: http://www.eleto.gr/gr/Conference13.html
Email: tsiamasge54@outlook.com.gr

10 . Μάιος 2021

