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Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο κατέθεσε στο Υπουργείο 
Εσωτερικών τις σχετικές παρατηρήσεις και προτάσεις του, 
στα πλαίσια της διαβούλευσης επί της νομοθετικής πρωτο-
βουλίας «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 στη-
ρίζεται 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 συντονισμέ-
να 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 προπα-
ρασκευαστική διαδικασία της συγκεκριμένης νομοθετικής 
πρωτοβουλίας, αν και ο Νομοθέτης όφειλε εκ των προτέ-
ρων 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 αποτέλε-
σμα να υιοθετούνται δεκάδες διατάξεις που βρίθουν αντι-
επιστημονικότητας και έρχονται σε σύγκρουση με την δι-
εθνή 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 πρωτο-
βουλίας που χρήζουν άμεσης επανεξέτασης, καθώς στε-
ρούνται οποιασδήποτε επιστημονικής τεκμηρίωσης. 

Παρατηρήσεις και Προτάσεις επί του Νέου Πλαισίου για την Ευζωία
 των Ζώων Συντροφιάς- Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ»

Απαραίτητη η δημιουργία Ηλεκτρονικού  
Συστήματος Αδειοδότησης  Υδροληψιών
Με στόχο την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων 

και την επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης σημεί-
ων 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. επιση-
μαίνει στο έγγραφό του ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, 
που είναι εναρμονισμένο με την κοινοτική νομοθεσία, δι-
ασφαλίζει τον έλεγχο της τήρησης των περιβαλλοντικών 
όρων και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων, 
ωστόσο διαπιστώνει ότι η μέχρι σήμερα εφαρμογή της συ-
γκεκριμένης διαδικασίας αδειοδότησης έχει παρουσιάσει 
σοβαρά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις. Έτσι προ-
τείνει  το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδότησης Υδροληψι-
ών  να λειτουργεί υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος 

& 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 Χρή-
σης Ύδατος. Την ολοκληρωμένη πρόταση του Επιμελητηρί-
ου μέσα από την επιστολή του μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

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 Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης, αναγνωρίζεται ως ενιαίος και αδιάσπα-
στος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated 
master). Τη σχετική ανακοίνωση μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

mailto:pub_relations@geotee.gr
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23999&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23988&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23968&TabID=1
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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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελ-

λάδας του Επιμελητηρίου κατέθεσε στην Περιφερειακή 
Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-
δας τις παρατηρήσεις και προτάσεις του για τη Στρατηγι-
κή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μπορείτε να δείτε τις προ-
τάσεις- επισημάνσεις του παραρτήματος μέσα από την 
σχετική τοποθέτηση του Προέδρου του ΕΔΩ. 

• Σε ανοικτή ημερίδα διαβούλευσης που πραγματοποιή-
θηκε την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 για τον ανα-
πτυξιακό σχεδιασμό της Δυτικής Ελλάδας για τη νέα 
Προγραμματική Περίοδο 2021 -2027, το Παράρτημα Πε-
λοποννήσου & 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 Ελ-
λάδας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Το Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του Επιμελητηρί-

ου, σε συνεργασία με το Υπ.Α.Α.Τ , οργάνωσε διαδικτυα-
κή 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 αφο-
ρά 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 εξου-

σίας υπογραφής «με εντολή Υπουργού» ή «με εντολή 
Υφυπουργού» ή «με εντολή Υπουργού και Υφυπουρ-
γού», κατά περίπτωση, στον Γενικό Γραμματέα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον Γενικό Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πό-
ρων 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 τομά-
τες και αγγούρια σε όλη την επικράτεια εξαιρουμένης 
της Κρήτης, δ) της βουβαλοτροφίας και λεπτομέρειες 
εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την ανακοί-
νωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final 
(Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
ΦΕΚ 2123/Β/21.05.2021. 

• 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 από-
φασης (Β’ 2212) περί λεπτομερειών εφαρμογής της χο-
ρήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του 
βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κανονι-
σμού (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 εφε-
ξής, ΦΕΚ 2023/Β/18.05.2021. 

• Υ.Α. 171/128726/17-05-2021:Καθορισμός ύψους ενίσχυ-
σης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέ-
ατος 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 δια-
δικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυ-
σης, σε εφαρμογή των διατάξεων των Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20025
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22816&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24013&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23996&TabID=3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85OGL2bA-0rb3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWgIgY8czphArVDql092SDAfa3vUlbBj2BNjFDm-6cp-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85OGL2bA-0rb3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWgIgY8czphArVDql092SDAfa3vUlbBj2BNjFDm-6cp-
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8t1gGx0xF8l24ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVyvfV5g32DUR1yOUf5LKdOAiwOs9DrczO0p0uE91vex
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ttouwEb4QoS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXjkfY95GdMYh7zS5TDm2gdSNY2bOF0_b062FW-1aMkE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ttouwEb4QoS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXjkfY95GdMYh7zS5TDm2gdSNY2bOF0_b062FW-1aMkE
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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.).

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.).

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 Κοινοβουλί-
ου 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 Υπουρ-
γού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και 
των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.3 ”Εκπαι-
δεύσεις 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 «Τροποποί-
ηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1847/51107/26.04.2016 
(Β’ 1275) υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του Μέτρου 
13 “Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυ-
σικά 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 Αγροτι-
κής Ανάπτυξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
των Περιφερειών και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικο-
νομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων 
για ενέργειες του υπομέτρου 4.1. «Στήριξη επενδύσεων 
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» και συγκεκριμένα της 

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 ενί-
σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου 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 ενί-
σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου 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 ενί-
σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου 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 ενί-
σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα των συμπύρη-
νων 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 Δασο-
λογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονίας, 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελεί-
ου 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 αφο-
ρούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους 
δικαιούχους και τα ποσά ενίσχυσης του Μέτρου 4.1.21 
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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.).

- «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 Ενω-
σιακής Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της περιβαλλο-
ντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, και-
νοτόμου, 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 “Εναλλακτι-
κή καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες” του Μέ-
τρου 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 ενί-
σχυσης 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 ανα-
γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
του μέτρου πρώιμης συγκομιδής σύμφωνα με το άρθρο 
47 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για την περίο-
δο 2020-2021,  ΦΕΚ 1631/Β/21.04.2021.

• Κ.Υ.Α. 901/05-04-2021: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφο-
ρούν 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, αποδοτι-
κής 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 παραρτή-
ματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 για 

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 ζυμωμέ-
νου 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 διάθε-
ση 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 φαρμακολογι-
κώς δραστικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε τρο-
φοπαραγωγά ζώα και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, 
καθώς και σχετικά με τις μεθόδους που πρέπει να χρησι-
μοποιούνται για τη δειγματοληψία, και για την κατάργη-
ση των αποφάσεων 2002/657/ΕΚ και 98/179/ΕΚ, EEL 
180/21-05-2021 (84-109). 

• Απόφαση (EE) 2021/793 του Συμβουλίου της 26ης Μαρ-
τίου 2021 για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή της συμφω-
νίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της κυβέρνησης 
της Γροιλανδίας και της κυβέρνησης της Δανίας, αφετέ-
ρου, και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της, EEL 175/18-
05-2021 (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 κα-
νονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την τροπο-
ποίηση 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 κρα-
τών μελών, σύμφωνα με την οδηγία 1999/105/ΕΚ του 
Συμβουλίου, να αποφασίζουν προσωρινά σχετικά με την 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Tq6rbLkT5HQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW0YsKlKfIKkN2KaM2bH7n8_ycDdf8bMHOkdv85TwBdV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL86k-uc3ngztjnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ1zZX0ML1DvBKeJiASj1ZN8R05BaCRTKfS_ghq85OwD
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.180.01.0114.01.ELL&toc=OJ:L:2021:180:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.180.01.0110.01.ELL&toc=OJ:L:2021:180:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.180.01.0110.01.ELL&toc=OJ:L:2021:180:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.180.01.0084.01.ELL&toc=OJ:L:2021:180:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.180.01.0084.01.ELL&toc=OJ:L:2021:180:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.175.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:175:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.175.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:175:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.174.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2021:174:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.173.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2021:173:TOC
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ισοδυναμία του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού ορι-
σμένων κατηγοριών που παράγεται σε ορισμένες τρίτες 
χώρες, EEL 169/12-05-2021. 

• Απόφαση (ΕΕ) 2021/777 του Συμβουλίου της 10ης Μα-
ΐου 2021για τον καθορισμό της θέσης η οποία πρέπει να 
ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαί-
σιο 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 Επιτρο-
πής 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 «καταγό-
μενα προϊόντα» ή «προϊόντα καταγωγής» που καθορί-
ζονται 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 παραρ-
τήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για 
έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής 
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κρά-
τη μέλη, EEL 165I/11-05-2021 (1-65). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/772 της Επιτροπής 
της 10ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση του εκτελε-
στικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/977 όσον αφορά τα προ-
σωρινά 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 συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον καθορισμό ει-
δικών 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 Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, EEL 163/10-05-2021 (5). 

• Εκτελεστικός  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/761 της Επιτροπής 
της 7ης Μαΐου 2021 για την τροποποίηση των παραρ-
τημάτων I έως IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2017/717 όσον αφορά τα υποδείγματα ζωοτεχνικών πι-
στοποιητικών για τα ζώα αναπαραγωγής και το αναπα-
ραγωγικό υλικό τους, EEL162/ 10-05-2021 (46-49). 

• 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 βοτανι-
κές ονομασίες φυτών, EEL 160/07-05-2021 (94-103). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/725 της Επι-
τροπής της 4ης Μαΐου 2021 σχετικά με παρέκκλι-
ση, για το έτος 2021, από τους εκτελεστικούς κανονι-
σμούς (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 κοι-
νής γεωργικής πολιτικής, EEL 155/05-05-2021 (8-19).

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/690 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 2021για τη 
θέσπιση προγράμματος για την εσωτερική αγορά, την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβα-
νομένων των μικρομεσαίων, τον τομέα των φυτών, των 
ζώων, των τροφίμων και των ζωοτροφών, και τις ευρω-
παϊκές 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 Επι-
τροπής 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 ζω-
οτροφές 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 κανονι-
σμών (ΕΕ) 2021/91 και (ΕΕ) 2021/92 όσον αφορά ορι-
σμένες αλιευτικές δυνατότητες για το 2021 στα ενωσια-
κά 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 εκτε-
λεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/715 όσον αφορά τους εν 
λόγω καρπούς καταγωγής Αργεντινής, EEL 144/27-04-
2021 (31-34).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.169.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.167.01.0039.01.ELL&toc=OJ:L:2021:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.167.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.167.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2021.165.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:165I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.165.01.0028.01.ELL&toc=OJ:L:2021:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.165.01.0025.01.ELL&toc=OJ:L:2021:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.163.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2021:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.162.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2021:162:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.162.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2021:162:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.160.01.0094.01.ELL&toc=OJ:L:2021:160:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.155.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2021:155:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.153.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:153:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.151.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2021:151:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.146.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:146:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.144.01.0031.01.ELL&toc=OJ:L:2021:144:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.144.01.0031.01.ELL&toc=OJ:L:2021:144:TOC
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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.).

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/679 του Συμβουλί-
ου της 23ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση της 
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2020/1346 σχετικά με τη 
χορήγηση προσωρινής στήριξης στην Ελληνική Δημο-
κρατία, 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 Απρι-
λίου 2021με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγμα-
τεύσεων 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 παραρτή-
ματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για 
έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής 
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κρά-
τη μέλη, EEL 143/27-04-2021 (44).

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/687 της Επιτρο-
πής 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 χοί-
ρων, EEL143/27-04-2021 (11-43).

• Την ενεργοποίηση του άρθρου 221 του Κανονισμού για 
την ενιαία Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), με στόχο την 
ανακούφιση των συνεπειών για τους αγρότες, που υπέ-
στησαν 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 σχε-
τικά 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 συνερ-
γαστούν τα καλύτερα μυαλά από όλο τον κόσμο. Πρό-
κειται 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 

προωθώντας την πολυμερή προσέγγιση, το άνοιγμα 
και την αμοιβαιότητα στη συνεργασία της με τον υπό-
λοιπο κόσμο. Η ΕΕ θα συμβάλει σε παγκόσμιες απαντή-
σεις στις παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι η κλιμα-
τική αλλαγή ή οι πανδημίες, με σεβασμό των διεθνών 
κανόνων και των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ και με ενί-
σχυση της ανοικτής στρατηγικής αυτονομίας της. Για 
περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

• Η Επιτροπή ενέκρινε νέες στρατηγικές κατευθυντήρι-
ες γραμμές για ακόμη πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική 
υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές 
προσφέρουν στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα ενδι-
αφερόμενα μέρη ένα κοινό όραμα ανάπτυξης του κλά-
δου, κατά τρόπο που συμβάλλει άμεσα στην Ευρωπα-
ϊκή 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 επι-
δόσεις. Δείτε ΕΔΩ.   

• Στις 17 Μαϊου,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέα 
προσέγγιση για μια βιώσιμη γαλάζια θαλάσσια οικονο-
μία 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, χω-
ρίς αποκλεισμούς, ανάκαμψη από την πανδημία. Δείτε 
ΕΔΩ  για περισσότερες πληροφορίες.

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22733&TabID=5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.144.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2021:144:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.144.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:144:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.143.01.0044.01.ELL&toc=OJ:L:2021:143:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.143.01.0011.01.ELL&toc=OJ:L:2021:143:TOC
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/11365-dt200521
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2465
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1554
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2341
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Προνομιακή τιμή για τη χρήση τράπεζας νομικών πληροφοριών 
(NOMOS) από τα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

• 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 σκι-
αγραφεί 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 συν-
δυάζει όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ με σκοπό την 
αντιμετώπιση και την πρόληψη της ρύπανσης, με ιδι-
αίτερη 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 υπάρ-
χουν 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 σχε-
τικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, στην οποία προτεί-
νει 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 ανά-
γκες 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 συμβά-
λουν στην ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου συστήματος τρο-
φίμων στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσι-
νης Συμφωνίας και της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα 
στο πιάτο». Παράλληλα, στη μελέτη διαπιστώνεται ότι 
η ισχύουσα νομοθεσία για τους ΓΤΟ, η οποία εγκρίθη-
κε 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 τεχνι-
κές βιοτεχνολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
ΕΔΩ. 

• Λιβανός στη Σύνοδο ΥΠΑΑΤ της ΕΕ : Να ενεργοποιη-
θούν όλα τα έκτακτα και πρόσθετα μέτρα για αποζημίω-
ση 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 ευ-
ρωπαϊκό νόμο για το κλίμα. Ο ευρωπαϊκός νόμος για το 
κλίμα, όντας ένα από τα βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊ-
κής Πράσινης Συμφωνίας, θεσμοθετεί τη δέσμευση της 
ΕΕ για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 
και τον ενδιάμεσο στόχο της μείωσης των καθαρών εκ-
πομπών 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 υλο-
ποιεί 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 Πολι-
τών (ΕΠΠ) με τίτλους «Πρόγραμμα ανταλλαγών δημο-
σίων υπαλλήλων (CSEP)» και «Πράσινες στέγες». Οι δι-
οργανωτές της πρωτοβουλίας «Πρόγραμμα ανταλλαγών 
δημοσίων υπαλλήλων (CSEP)» [«Civil Servant Exchange 
Program (CSEP)»] καλούν την Επιτροπή να δημιουργή-
σει ένα πρόγραμμα ανταλλαγών και κατάρτισης μεταξύ 
δημοσίων υπαλλήλων των κρατών μελών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Στόχος αυτού του προγράμματος θα είναι 
να προσφέρει στους δημόσιους υπαλλήλους επαγγελμα-
τική πείρα σε παρόμοια υπηρεσία σε άλλο κράτος μέ-
λος για περίοδο 2 έως 12 μηνών. Οι διοργανωτές της 
πρωτοβουλίας «Πράσινες στέγες» («Green Garden Roof 
Tops») καλούν την Επιτροπή να διευκολύνει τη δημι-
ουργία χώρων πρασίνου στις στέγες εταιρικών κτιρίων. 
Με τον τρόπο αυτό οι αχρησιμοποίητες στέγες θα μπο-
ρούν να συμβάλουν στο περιβάλλον και να βοηθήσουν 
στην προστασία του. Δείτε ΕΔΩ.

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2345
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1901
https://ec.europa.eu/food/plant/gmo/modern_biotech/new-genomic-techniques_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1985
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/11324-dt270421
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1828
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_1823
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ελλάδα
• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια 

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

• Σε διαδικασία ηλεκτρονικής διαβούλευσης έθεσε το ΥπΑ-
ΑΤ, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την ερασιτε-
χνική 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 προ-
διαγραφές εκτροφής και διατροφής των πουλερικών. 
Οι εν λόγω προδιαγραφές έχουν καθοριστεί με κοι-
νοτικούς κανονισμούς (ΚΑΝ (ΕΚ) 543/2008 και ΚΑΝ 
(ΕΚ) 1308/2013 όπως ισχύουν) και είναι προαιρετι-
κές (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 δυνα-
τότητα να διαθέτουν τα προϊόντα τους με ειδική σή-
μανση και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της θέσης τους 
στον ανταγωνισμό. Η αποδοχή από τους καταναλωτές 
των πιστοποιημένων προϊόντων αυτής της κατηγορί-
ας 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 κοτό-
πουλα ελεύθερης βοσκής (παρασκευάσματα κρέατος, 
προϊόντα με βάση το κρέας, κιμάς, κλπ). Το πρότυπο 
AGRO 11 περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποί-
ες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που πα-
ραλαμβάνουν κοτόπουλα που φέρουν στη συσκευασία 
τους την ένδειξη «ελεύθερης βοσκής» που έχουν παρα-
χθεί 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 προερχόμε-
να 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-

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 Οδη-
γίας πιστοποίησής του. Το πρότυπο AGRO 10 αφορά 
προδιαγραφές για την παραγωγή τοπικών ελληνικών 
προϊόντων που αναδεικνύουν την ελληνική παραγω-
γή, 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 πλεονεκτή-
ματα 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 σχε-
τικών προδιαγραφών διατυπώνοντας τις απόψεις και 
τις παρατηρήσεις του. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται 
στις 20 Ιουνίου 2021 και για περισσότερες πληροφορί-
ες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

• Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, προέβη στην εκπόνηση του προ-
τύπου AGRO 9 «Προδιαγραφή για την παραγωγή προ-
ϊόντων προστατευόμενων περιοχών NATURA» και της 
Κατευθυντήριας Οδηγίας πιστοποίησής του. Το πρότυ-
πο αυτό περιγράφει τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει 
να συμμορφώνεται κάθε γεωργική εκμετάλλευση/ επι-
χείρηση που εμπλέκεται στην παραγωγή, μεταποίηση, 
τυποποίηση, συσκευασία και διάθεση προϊόντων που 
παράγονται εντός των προστατευόμενων περιοχών 
NATURA και επιθυμεί να πιστοποιηθεί για την εφαρμο-
γή των απαιτήσεων του εν λόγω προτύπου, προκειμέ-
νου τα τελικά προϊόντα να φέρουν σήμα πιστοποίησης 
που να βεβαιώνει ότι προέρχονται από προστατευόμενες 
περιοχές NATURA. O ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί κάθε εν-
διαφερόμενο να συμμετέχει στην ηλεκτρονική δημόσια 
διαβούλευση διάρκειας 30 ημερών των σχετικών προδι-
αγραφών διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρή-
σεις του. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 20 Ιουνίου 
2021 και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ. 

• ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, προέβη στην εκπόνηση του προ-
τύπου AGRO 8: Προδιαγραφή για την παραγωγή «πι-

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/107-diavouleush_alieia_240521
http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2789
http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2783
http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2770
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στοποιημένου χοιρινού κρέατος» και της Κατευθυ-
ντήριας Οδηγίας πιστοποίησής του. Το πρότυπο αυτό 
περιγράφει τις απαιτήσεις για την παραγωγή πιστο-
ποιημένου χοιρινού κρέατος, λαμβάνοντας υπόψη ως 
κύρια σημεία, την εκτροφή των χοίρων, τον τεμαχι-
σμό/ τυποποίηση/ συσκευασία/ εμπορία/ ή και διάθε-
ση στην αγορά πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος από 
σφάγια χοίρων τα οποία προέρχονται  από πιστοποι-
ημένες χοιροτροφικές εκτροφές, την ιχνηλασιμότητα 
του χοιρινού κρέατος. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί κάθε 
ενδιαφερόμενο να συμμετέχει στην ηλεκτρονική δη-
μόσια διαβούλευση διάρκειας 30 ημερών των σχετι-
κών προδιαγραφών διατυπώνοντας τις απόψεις και 
τις παρατηρήσεις του. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται 
στις 20 Ιουνίου 2021 και για περισσότερες πληροφο-
ρίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

Ευρώπη
• Στις 3 Μαϊου, η Επιτροπή δημοσίευσε ανοικτή δη-

μόσια 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 ψηφι-
ακής υγείας για την παροχή υγειονομικής περίθαλ-
ψης υψηλής ποιότητας και τη μείωση των ανισοτή-
των. Θα προωθήσει την πρόσβαση σε δεδομένα υγεί-
ας 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 διαβούλευ-
ση θα παραμείνει ανοικτή για απαντήσεις έως τις 26 
Ιουλίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να δείτε ΕΔΩ.  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

• Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή 
υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή/φοίτηση στο Πρό-
γραμμα 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 Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Γεωγραφία και Εφαρ-
μοσμένη Γεωπληροφορική» για το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέ-
χρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 24.00. Για περισσό-
τερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ. 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Ζητείται κτηνίατρος για κτηνιατρείο στην Κόρινθο. Το κτηνιατρείο είναι σε κεντρικό δρόμο, έχει μεγάλο παρκινγκ, υψη-
λό 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 Ασφάλι-

σης Γεωτεχνικών (Τ.Ε.Α.ΓΕ.).

http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2758
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2083
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23964&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23992&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22671&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
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3-4
ΙΟΥΝΙΟΥ

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΙΑΣ / ΕΛΑΙΟΚΟ-
ΜΙΚΟΣ 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, Καταστρο-
φών & Κρίσεων», Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Πανε-

πιστημίου Κρήτης
Web: https://pcoconvin.eventsair.com/

volcanoes11/workshops

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
2021

IOBC-WPRS MEETING ON CITRUS PESTS, DISEASES 
AND WEEDS

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μπενά-
κειο 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. «ΒΕΛ-
ΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίω-
σης Φυτών

Domotel Xenia Volos
Web: http://18pbcongress.agr.uth.gr 

3-6
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2021

20Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-

ΝΤΟΣ, 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), Πανεπιστή-
μια & Φορείς της χώρας

Web: http://www.eleto.gr/gr/Conference13.html  
Email: tsiamasge54@outlook.com.gr 

https://www.medevents.gr/congress/olive2020#/content-top
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/workshops
https://pcoconvin.eventsair.com/volcanoes11/workshops
http://web.nitlab.inf.uth.gr/iobc_citrus/
http://www.rawmat2021.gr
mailto:info@rawmat2021.gr
mailto:ispanos@fri.gr
http://www.eedsa.gr
mailto:info@eedsa.gr
http://www.entsoc.gr
mailto:info@entsoc.gr
http://www.eleto.gr/gr/Conference13.html
mailto:tsiamasge54@outlook.com.gr

