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Διαδικτυακή Ημερίδα για το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο 
για τα Ζώα Συντροφιάς

Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος 

Το 1972 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) κα-
θιέρωσε την 5η Ιουνίου ως την παγκόσμια Ημέρα Περι-
βάλλοντος, με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητο-
ποίηση του κόσμου για το περιβάλλον. Τη φετινή χρονιά η 
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος επικεντρώνεται στο θέμα 
της Αποκατάστασης του Οικοσυστήματος, «Ecosystem 
Restoration». Ποτέ στο παρελθόν η ανάγκη για την απο-
κατάσταση των κατεστραμμένων οικοσυστημάτων  δεν 
υπήρξε πιο επείγουσα από ότι σήμερα. Η δεκαετία που 
αφιερώνουν τα Ηνωμένα Έθνη για την αποκατάσταση του 

οικοσυστήματος στοχεύει στην πρόληψη, τη διακοπή και 
την αναστροφή της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων σε 
κάθε ήπειρο και σε κάθε ωκεανό. Ο στόχος αυτός μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με πολλές  μορφές δράσεων, όπως 
αναδασώσεις, αύξηση των χώρων πρασίνου στις πόλεις, 
αναδημιουργία κήπων, καθαρισμός των ποταμών και των 
ακτών. Αυτή η προσπάθεια συνδέεται και συμβάλλει πα-
ράλληλα  στη μείωση της φτώχειας, στην καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής και στην αποτροπή μαζικής εξα-
φάνισης ειδών από τον πλανήτη. Μπορείτε στη συνέχεια 
να δείτε ολοκληρωμένο το Δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

 

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η διαδικτυα-
κή ημερίδα που διοργάνωσε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, στις 24 Ιουνίου, για το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο 
για τα Ζώα Συντροφιάς.  Την ημερίδα συντόνισαν οι Κτη-
νίατροι του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Β. Δελησταμάτης και Η. 
Τσολιού. Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σ. Μάμαλης μεταξύ άλλων επεσήμανε βασι-
κά σημεία του νομοσχεδίου με τα οποία είναι αντίθετο το 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε., όπως η μεταφορά της αρμοδιότητας των ζώων 
συντροφιάς από το ΥΠΑΑΤ στο Υπουργείο Εσωτερικών, η 
υποχρεωτική στείρωση των ζώων συντροφιάς αλλά και η 
μεταφορά αρμοδιοτήτων στη διαχείριση των ζώων συντρο-
φιάς από το Υπουργείο σε ΜΚΟ, φιλοζωικές οργανώσεις 
και ΝΠΙΔ. Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

τόνισε ότι  η Πολιτεία πρέπει να κατανοήσει ότι η επιστη-
μονική γνώση δεν πρέπει να αποτυπώνεται μόνο στα συγ-
γράμματα αλλά να αποτελεί οδηγό της πολιτικής πρότασης 
και εφαρμογής. Πρέπει το νομοσχέδιο που θα προκύψει να 
έχει νόημα και προοπτική και να δίνει λύσεις στα χρόνια 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία και 
η επιστημονική κοινότητα. Στην εκδήλωση ομιλητές ήταν 
Καθηγητές των Κτηνιατρικών Σχολών των Πανεπιστημί-
ων της χώρας και εκπρόσωποι της ΚΕΔΕ, του ΥΠΑΑΤ, της 
Ομοσπονδίας Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδος και της 
Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να δείτε το Δελτίο τύπου ΕΔΩ.  Στο 
Δελτίο τύπου περιλαμβάνεται το link της μαγνητοσκοπη-
μένης εκδήλωσης.

Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικών 
συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 
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Τεύχος 51

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

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Κυκλοφόρησε το 12ο Τεύχος του ενημερωτικού 

Newsletter του παραρτήματος. Το τεύχος περιλαμβάνει 
συνοπτικά τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν 
από το παράρτημα καθώς και ενημερωτικές ειδήσεις γε-
ωτεχνικού ενδιαφέροντος. Είναι ένα ενδιαφέρον ενημε-
ρωτικό ηλεκτρονικό περιοδικό , που μπορείτε να δείτε το 
σύνολό του ΕΔΩ. 

• Ο Πρόεδρος του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυ-
τικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Αθανάσιος Πε-
τρόπουλος τοποθετήθηκε στην 1η συνεδρίαση της Πε-
ριφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας στις 5-3-2021 με θέμα το Περιφερεια-
κό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 
(Πε.Σ.Π.Κ.Α.). Την ολοκληρωμένη τοποθέτηση του Προέ-
δρου μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Με Δελτίο τύπου το παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας του 

ΓΕΩΤ.Ε.Ε. παρουσίασε τα συμπεράσματα της διαδικτυακής 
εκδήλωσης για τη Νέα ΚΑΠ που πραγματοποίησε, σε συ-
νεργασία με το Υπ.Α.Α.Τ. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ιωάννης 
Οικονόμου και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτι-
κής & Διαχείρισης Αγροτικών Πόρων κ. Κ. Μπαγινέτας, 
οι οποίοι παρείχαν στο κοινό λεπτομερή ενημέρωση για 

το ισχύον καθεστώς της μέχρι τώρα εξέλιξης που αφορά 
την ΚΑΠ καθώς και τα πιθανά μελλοντικά σενάρια που θα 
προκριθούν. Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του 
παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Δημή-
τρης Ντογκούλης, μίλησε για την ομάδα εργασίας που έχει 
συγκροτήσει το Παράρτημα του Επιμελητηρίου εδώ και 
ένα χρόνο και η οποία συνέταξε τις παρατηρήσεις-προτά-
σεις σε συγκεκριμένα σημεία και τις απέστειλε προς επε-
ξεργασία στο Υπουργείο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σπύρος Μάμαλης συνεχάρη τη διοίκηση 
του παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας για την πρωτοβου-
λία της να διοργανώσει αυτήν την διαδικτυακή εκδήλωση 
σε μία κρίσιμη χρονικά περίοδο και κάλεσε το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης να δώσει σκληρή μάχη στις Βρυξέλ-
λες, ώστε οι στόχοι που θα τεθούν στη νέα Κοινή Αγροτι-
κή Πολιτική να είναι εφαρμόσιμοι. Πρόσθεσε ότι ο χρόνος 
που απομένει για τη σύνταξη της ελληνικής πρότασης εί-
ναι λίγος και κάλεσε όλους τους φορείς να παραμείνουν σε 
τροχιά συνεργασίας για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. Δείτε το Δελτίο τύπου ολοκληρωμένο ΕΔΩ.   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας εξέδωσε Δελτίο 

Τύπου για την 5η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλο-
ντος. Τη φετινή χρονιά το θέμα- σύνθημα αυτής της ημέρας 
είναι: «Επανασχεδιασμός, Αναδημιουργία, Αποκατάσταση» 
και εστιάζει στην Αποκατάσταση των Οικοσυστημάτων. 
Δείτε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Υ.Α. 687/168219/28-06-2021: Καθορισμός ύψους ενί-

σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης του άρθρου 52 του 
Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα της σηροτροφί-
ας για το έτος ενίσχυσης 2020, ΦΕΚ 2763/Β/28.06.2021.

• Υ.Α.662/161336/18-06-2021: Παράταση προθεσμί-
ας υποβολής αιτήσεων στήριξης προγραμμάτων προ-
ώθησης, για το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθη-
σης οίνων σε τρίτες χώρες, για το έτος 2021, ΦΕΚ 
2729/Β/25.06.2021.

• Υ.A. 1496/149067/07-06-2021: Επενδύσεις σε επιχει-

ρήσεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του 
Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 για τα οικονομικά 
έτη 2022 και 2023, ΦΕΚ 2735/Β/ 25.06.2021.  

• Υ.Α. 1618/162339/22-06-2021: Καθορισμός των ανα-
γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου και (ΕΚ) 589/2008 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον τομέα των αυ-
γών και για την υποχρεωτική ηλεκτρονική διαδικτυακή 
σύνδεση του κλάδου της αγοράς αυγών στο σύστημα 
ΑΡΤΕΜΙΣ, ΦΕΚ 2734/Β/25.06.2021. 

• Υ.Α.605/154831/11-06-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=20025
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=24057&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24015&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24025&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24041&TabID=3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oThD19CXOPy4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteynBSe1bNyGnjAaPXWEV_Lg7Ei7dpw5lvL2wuLWq9aT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oc_Y0zxAXyVp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcwkDKWE0AajhbCUOyr2q19xnTyGjPaQxC7BDNNX3ne8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8oc_Y0zxAXyVp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcwkDKWE0AajhbCUOyr2q19xnTyGjPaQxC7BDNNX3ne8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL879ErmzuRqmAliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbL2upnxkKNUR9ulAmJq7zAxWCboBJCHOi1RPGX0skXJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL879ErmzuRqmB_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteeRNXdkV4QXYDeA5zXTrQZSynvzVH0MZnERxEYW7nPa


 3 . Ιούνιος 2021

Νομοθεσία

  
Τεύχος 51

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.).

1178/27361/10-03-2015 απόφασης του Αν. Υπουργού 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της 
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε 
εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβου-
λίου» (Β ́ 430), ΦΕΚ 2667/Β/23.06.2021.

• Υ.Α. 1000/156052/14-06-2021:Πρόγραμμα επιτή-
ρησης Καταρροϊκού Πυρετού του προβάτου, ΦΕΚ 
2644/Β/18.06.2021.

• Υ.Α. 202/148897/07-06-2021:Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
994/66201/15-6-2015 υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης 
ενίσχυσης στον τομέα της σηροτροφίας σε εκτέλεση του 
άρθρου 52 του Καν. (ΕΚ)1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β ́ 1309), ΦΕΚ 
2589/Β/16.06.2021. 

• Π.Δ.40/16-06-2021:Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, 
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, ΦΕΚ 
100/Α/16.06.2021.

• Υ.Α. 637/154856/11-06-2021: Καθορισμός ύψους ενί-
σχυσης της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της κτη-
νοτροφίας βάσει της υπ’ αρ. 1628/64707/14-06-2017 
υπουργικής απόφασης για το έτος ενίσχυσης 2020, ΦΕΚ 
2541/Β/14.06.2021. 

• Κ.Υ.Α. 840/150442/08-06-2021: Χορήγηση ενισχύσε-
ων ήσσονος σημασίας (de minimis) στον γεωργικό το-
μέα και ειδικότερα σε αιγοπροβατοτρόφους της νήσου 
Λέσβου, που διατηρούσαν ζωική εκμετάλλευση κατά 
τα έτη 2016, 2017 και 2018, με τουλάχιστον 20 ενή-
λικα θηλυκά (τουλάχιστον ενός έτους) αιγοπρόβατα 
και των οποίων οι εκμεταλλεύσεις επλήγησαν από την 
νόσο ευλογιά, των παραγωγών επιτραπέζιων σταφυ-
λιών ποικιλίας grimson στις Π.Ε. Ημαθίας και Πέλλας 
και των παραγωγών σταφίδας ποικιλίας «σουλτανίνα» 
στην Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης, στο πλαίσιο του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής (L 352), ΦΕΚ 
2507/Β/18.06.2021. 

• Υ.Α. 883/129515/01-06-2021:  4η τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 3189/129898 απόφασης του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο 

Β ́ 4739/2017, «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του 
Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές 
δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσε-
ων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων 
κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβά-
ντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γε-
ωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές κατα-
στροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κα-
ταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, 
ΦΕΚ 2415/Β/07.06.2021.  

• Υ.Α.180/140518/28-05-2021:  Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 189/133432/25-05-2020 απόφασης του Υπουργού 
και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς περιεχο-
μένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 
1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» (Β’ 2294), ΦΕΚ 
2335/Β/02.06.2021. 

• Υ.Α. 577/140619/28-05-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
255/58529/03-04-2019 υπουργικής απόφασης «Λε-
πτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 4 και 32 του κανο-
νισμού(ΕΕ) 640/2014 και του άρθρου 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) 1306/2013, όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τις 
διαδικασίες αναγνώρισης των γεγονότων ανωτέρας βίας 
και εξαιρετικής περίστασης και των φυσικών περιστα-
τικών σε βοοειδή και σε αιγοπρόβατα» (Β’ 1112), ΦΕΚ 
2276/Β/31.05.2021.

• Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ 504/28-05-2021: Διαδικασία υποβολής 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο 
ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών 
σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της 
εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020, ΦΕΚ 
2236/Β/29.05.2021. 

• Κ.Υ.Α. 531/133237/20-05-2021: Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 328609/28.09.2009 απόφασης του Υπουργού Οικο-
νομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα 
για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον 
αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλα-
κτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσια-
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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.).

κών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους - 
Καν (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου» (Β’ 2117), ΦΕΚ 
2217/Β/26.05.2021. 

• Υ.Α.1939/136830/25-05-2021: Όροι και προϋποθέσεις 
διενέργειας αλιείας από αλιευτικά σκάφη της Ένωσης 
που φέρουν τη σημαία άλλων κρατών μελών στα ύδατα 
της αιγιαλίτιδας ζώνης μεταξύ έξι (6) και δώδεκα (12) 
ναυτικών μιλίων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 
4767/2021 (Α’ 9), στη θαλάσσια περιοχή του άρθρου 1 
του νόμου αυτού, ΦΕΚ 2199/Β/26.05.2021. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1069 του Συμβουλίου της 

28ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του κανονι-
σμού (ΕΕ) 2020/1579 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές 
δυνατότητες στη Βαλτική Θάλασσα και για την τροπο-
ποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/92 όσον αφορά ορι-
σμένες αλιευτικές δυνατότητες για το 2021 εντός και 
εκτός ενωσιακών υδάτων EEL 230/30-06-2021 (5-9). 

• Απόφαση (ΕΕ) 2021/1054 του Συμβουλίου της 21ης Ιου-
νίου 2021 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμ-
βουλίου των Μελών του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαίας 
όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας για τα ελαιόλαδα και 
τα πυρηνέλαια και τη μέθοδο ανάλυσης για τον προσ-
διορισμό της περιεκτικότητας των φυτικών ελαίων σε 
στιγμασταδιένια EEL 227/ 28-06-2021 (37-38). 

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1036 της Επιτροπής 
της 22ας Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση της εκτελε-
στικής απόφασης (ΕΕ) 2018/1113 όσον αφορά τον κά-
τοχο της έγκρισης και τον εκπρόσωπό του στην Ένωση 
για τη διάθεση, στην αγορά, προϊόντων που παράγονται 
από γενετικώς τροποποιημένο ζαχαρότευτλο της σειράς 
Η7-1 EEL 226/25-06-2021 (34-35). 

• Εκτελεστική Απόφαση  (EE) 2021/1035 της Επιτροπής 
της 23ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση των εκτε-
λεστικών αποφάσεων 2013/648/ΕΕ και 2013/650/ΕΕ 
όσον αφορά τον κάτοχο της έγκρισης και τον εκπρόσω-
πό του στην Ένωση για τη διάθεση, στην αγορά, προϊ-
όντων που περιέχουν, αποτελούνται από ή παράγονται 
από ορισμένες σειρές γενετικώς τροποποιημένου αρα-
βοσίτου EEL 226/25-06-2021 (31-33).  

• Απόφαση (ΕΕ) 2021/1032 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου της 27ης Απριλίου 2021 για την παράταση, κατά μία 
επιπλέον περίοδο, της θητείας της εξεταστικής επιτρο-
πής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων 
και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή 
της νομοθεσίας της Ένωσης σε σχέση με την προστασία 
των ζώων κατά τη μεταφορά εντός και εκτός Ένωσης 
EEL 226/ 25-06-2021 (1). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1046 της Επιτρο-
πής της 23ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1484/95 όσον αφορά τον καθο-
ρισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών στους τομείς του 
κρέατος πουλερικών και των αυγών, καθώς και της αυ-
γοαλβουμίνης EEL 225/25-06-2021 (66-68).

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1007 της Επιτρο-
πής της 18ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/274 όσον αφορά 
την αναλυτική τράπεζα δεδομένων με ισοτοπικά στοι-
χεία και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα EEL 
222/22-06-2021 (8-11). 

• Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1006 της 
Επιτροπής της 12ης Απριλίου 2021 για την τροποποί-
ηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το υπό-
δειγμα πιστοποιητικού που βεβαιώνει τη συμμόρφωση 
με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής EEL 222/22-
06-2021(3-7). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/994 της Επιτροπής 
της 18ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του παραρ-
τήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 
για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αφρικα-
νική πανώλη των χοίρων EEL 219/21-06-2021 (1-36). 

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/989 της Επιτροπής 
της 17ης Ιουνίου 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 218/18-06-2021 (41-55). 

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/988 της Επιτροπής της 
16ης Ιουνίου 2021για τον αποκλεισμό από τη χρηματο-
δότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένων δαπανών 
που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.222.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:222:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.219.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:219:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.218.01.0041.01.ELL&toc=OJ:L:2021:218:TOC
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και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΕΓΤΑΑ) EEL 218/18-06-2021 (9-40).

• Εκτελεστική Απόφαση (EE) 2021/985 της Επιτροπής 
της 3ης Ιουνίου 2021 για τη διόρθωση της ισπανικής 
γλωσσικής έκδοσης της απόφασης 2004/842/ΕΚ σχετι-
κά με κανόνες εφαρμογής βάσει των οποίων τα κράτη 
μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση στο εμπόριο 
σπόρων ποικιλίας για την οποία έχει ήδη υποβληθεί αί-
τηση εγγραφής στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλι-
εργούμενων φυτικών ειδών ή κηπευτικών ειδών EEL 
216/18-06-2021 (204). 

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/974 της Επιτροπής 
της 9ης Ιουνίου 2021 σχετικά με την έγκριση των τρο-
ποποιημένων εθνικών προγραμμάτων για τη βελτίωση 
της παραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊό-
ντων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου EEL 215/17-06-2021 
(37-39). 

• Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 2021/971 της Επιτροπής της 
16ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του παραρ-
τήματος I της οδηγίας 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυ-
τών, του παραρτήματος I της οδηγίας 66/402/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων δημητριακών προς 
σπορά, του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/54/ΕΚ 
του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς 
σπορά, του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/55/ΕΚ 
του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά κη-
πευτικών και του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/57/
ΕΚ του Συμβουλίου περί εμπορίας σπόρων προς σπορά 
ελαιούχων και κλωστικών φυτών, όσον αφορά τη χρη-
σιμοποίηση βιοχημικών και μοριακών τεχνικών EEL 
214/17-06-2021 (62-65). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/963 της Επιτροπής 
της 10ης Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση κανόνων εφαρ-
μογής των κανονισμών (ΕΕ) 2016/429, (ΕΕ) 2016/1012 
και (ΕΕ) 2019/6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την ταυτοποίηση και την κα-
ταχώριση των ιπποειδών και τη θέσπιση υποδειγμά-
των εγγράφων ταυτοποίησης για τα εν λόγω ζώα EEL 
213/16-06-2021 (3). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός  (ΕΕ) 2021/952 της Επιτροπής 
της 11ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του εκτε-
λεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση ει-
δικών μέτρων ελέγχου για την αφρικανική πανώλη των 
χοίρων EEL 209/14-06-2021 (95). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/934 της Επιτροπής 
της 9ης Ιουνίου 2021για τη θέσπιση ειδικών μέτρων 
ελέγχου για την αντιμετώπιση της κλασικής πανώλης 
των χοίρων EEL 204/10-06-2021 (18-38). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/932 της Επιτρο-

πής της 9ης Ιουνίου 2021 για την αναστολή της άδειας 
για τη νατριούχο λασαλοσίδη Α (Avatec 15 % cc) και 
τη νατριούχο λασαλοσίδη A (Avatec 150 G) ως πρόσθε-
των υλών ζωοτροφών για κοτόπουλα προς πάχυνση και 
κοτόπουλα εκτρεφόμενα για ωοπαραγωγή (κάτοχος της 
άδειας Zoetis Belgium SA) EEL 204/10-06-2021 (13-
15). 

• Απόφαση (ΕΕ) 2021/924 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνί-
ου 2021 για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
του Διεθνούς Οργανισμού Κακάου όσον αφορά την πα-
ράταση της διεθνούς συμφωνίας του 2010 για το κακάο 
EEL 203/09-06-2021 (8-9). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/917 της Επιτροπής 
της 7ης Ιουνίου 2021 για την έγκριση των δραστικών 
ουσιών χαμηλού κινδύνου Pepino Mosaic Virus, στέλε-
χος EU, ήπιο απομονωθέν στέλεχος Abp1, και Pepino 
Mosaic Virus, στέλεχος CH2, ήπιο απομονωθέν στέλεχος 
Abp2, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στην αγορά, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής EEL 
201/08-06-2021 (19-24). 

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/906 της Επιτροπής 
της 3ης Ιουνίου 2021για 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 199I/07-06-2021. 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/902 της Επιτροπής 
της 3ης Ιουνίου 2021για την τροποποίηση του εκτελε-
στικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 για τη θέσπιση ειδι-
κών μέτρων ελέγχου για την αφρικανική πανώλη των 
χοίρων EEL 197/04-06-2021 (76-109). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/900 της Επιτρο-
πής της 3ης Ιουνίου 2021 για την έγκριση της αλλαγής 
των προϋποθέσεων χρήσης του νέου τροφίμου «γαλα-
κτοολιγοσακχαρίτης» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κα-
νονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής EEL 197/04-
06-2021 (71-74). 

• Απόφαση  (EE) 2021/885 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2021 για την 
κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς την Ελλά-
δα και τη Γαλλία σε σχέση με φυσικές καταστροφές και 
την Αλβανία, την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κροατία, την 
Τσεχία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλά-
δα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία, 
τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, το Μαυροβούνιο, την 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.218.01.0009.01.ELL&toc=OJ:L:2021:218:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.216.01.0204.01.ELL&toc=OJ:L:2021:216:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.216.01.0204.01.ELL&toc=OJ:L:2021:216:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.215.01.0037.01.ELL&toc=OJ:L:2021:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.215.01.0037.01.ELL&toc=OJ:L:2021:215:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.214.01.0062.01.ELL&toc=OJ:L:2021:214:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.214.01.0062.01.ELL&toc=OJ:L:2021:214:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.213.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:213:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.213.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:213:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.209.01.0095.01.ELL&toc=OJ:L:2021:209:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.204.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2021:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.204.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2021:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.204.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2021:204:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.203.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2021:203:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.201.01.0019.01.ELL&toc=OJ:L:2021:201:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.201.01.0019.01.ELL&toc=OJ:L:2021:201:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2021.199.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:199I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.197.01.0076.01.ELL&toc=OJ:L:2021:197:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.197.01.0071.01.ELL&toc=OJ:L:2021:197:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.197.01.0071.01.ELL&toc=OJ:L:2021:197:TOC
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Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Ισπανία σε 
σχέση με κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της 
δημόσιας υγείας EEL 194/02-06-2021 (40). 

• Κατ΄ Εξουσιοδότηση  Κανονισμός  (ΕΕ) 2021/880 της 
Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση 
του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/686 για 
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφο-
ρά τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας, υγείας των ζώων και 
πιστοποίησης για τις μετακινήσεις ζωικού αναπαραγω-
γικού υλικού ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων 
στο εσωτερικό της Ένωσης EEL 194/02-06-2021 (1-9). 

• Εκτελεστική  Απόφαση  (ΕΕ) 2021/873 της Επιτροπής 
της 28ης Μαΐου 2021 σχετικά με την εκκαθάριση των 
λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών 
μελών όσον αφορά τις δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΕΓΤΑΑ) για το οικονομικό έτος 2020 EEL 191/31-
05-2021 (27-42).   

• Εκτελεστική Απόφαση  (ΕΕ) 2021/870 της Επιτροπής 
της 28ης Μαΐου 2021 σχετικά με την εκκαθάριση των 
λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών 
μελών όσον αφορά τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) 
για το οικονομικό έτος 2020 EEL 191/31-05-2021 (6-
14). 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/862 της Επιτροπής της 28ης Μα-
ΐου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα, με σκοπό τη συ-
μπερίληψη ενός νέου τύπου λιπασμάτων ΕΚ στο παράρ-
τημα EEL 190/31-05-2021 (74). 

• Εκτελεστικός  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/853 της Επιτρο-

πής της 27ης Μαΐου 2021 για την ανανέωση της έγκρι-
σης της δραστικής ουσίας Streptomyces στέλεχος Κ61, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετι-
κά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην 
αγορά, και για την τροποποίηση του παραρτήματος του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επι-
τροπής EEL 188/28-05-2021 (56-60). 

• Εκτελεστική  Απόφαση (ΕΕ) 2021/846 της Επιτροπής 
της 25ης 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 187/27-05-2021 (2). 

• Εκτελεστικός  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/843 της Επιτροπής 
της 26ης Μαΐου 2021 για την ανανέωση της έγκρισης 
της δραστικής ουσίας cyazofamid (κυαζωφαμίδη), σύμ-
φωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγο-
ρά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελε-
στικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής 
EEL 186/27-05-2021 (20-25). 

• Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/841 της Επι-
τροπής της 19ης Φεβρουαρίου 2021 για την τροποποίηση 
του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 
όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τις περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης σε σχέση με το σύστημα αναγνώρισης και 
καταγραφής των βοοειδών και των αιγοπροβάτων και με 
τον υπολογισμό του επιπέδου των διοικητικών κυρώσε-
ων όσον αφορά τα δηλωθέντα ζώα στο πλαίσιο καθεστώ-
των ενίσχυσης για ζώα ή μέτρων στήριξης που αφορούν 
ζώα EEL 186/27-5-2021 (12-15). 

ΕΥΡΩΠΗ

• Νέα ΚΑΠ 19,3 δις ευρώ για την Ελλάδα: Η μεγάλη ευ-
καιρία για τον μετασχηματισμό της αγροτικής μας οικο-
νομίας. Δείτε το δελτίο τύπου του ΥΠΑΑΤ ΕΔΩ. 

• Πολιτική Συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ στο Συμβούλιο 
Υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο. Δείτε το δελτίο 
τύπου του ΥΠΑΑΤ ΕΔΩ.   

• Η προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 
25 Ιουνίου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ-
βούλιο σχετικά με τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική ει-
σάγει μια πιο δίκαιη, πιο πράσινη, πιο φιλική προς τα 
ζώα και πιο ευέλικτη ΚΓΠ. Από τον Ιανουάριο του 2023 
πρόκειται να υλοποιηθούν μεγαλύτερες φιλοδοξίες για 
το περιβάλλον και το κλίμα, ευθυγραμμισμένες με τους 
στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Η νέα ΚΓΠ θα εξα-

σφαλίσει επίσης δικαιότερη κατανομή της στήριξης της 
ΚΓΠ, ιδίως προς τις μικρές και μεσαίες οικογενειακές 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους νέους γεωργούς. Με 
βάση απλούστερους κανόνες που θεσπίζονται σε επίπε-
δο ΕΕ, κάθε κράτος μέλος θα καταρτίσει ένα στρατηγικό 
σχέδιο για την εφαρμογή της πολιτικής κατά την επόμε-
νη πενταετία. Αυτό θα τους επιτρέψει να συνυπολογί-
ζουν τις τοπικές συνθήκες και να εστιάζουν στις επιδό-
σεις. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ. 

• Στις 22 Ιουνίου 2021, η Επιτροπή ανακοίνωσε νέες 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της 
κατάρτισης, των δεξιοτήτων και της επαγγελματικής 
εξέλιξης των ερευνητών στο πλαίσιο των δράσεων 
Marie Skłodowska-Curie (MSCA), του εμβληματικού 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.194.01.0040.01.ELL&toc=OJ:L:2021:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.194.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:194:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.191.01.0027.01.ELL&toc=OJ:L:2021:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.191.01.0027.01.ELL&toc=OJ:L:2021:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.191.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2021:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.191.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2021:191:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.190.01.0074.01.ELL&toc=OJ:L:2021:190:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.188.01.0056.01.ELL&toc=OJ:L:2021:188:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.187.01.0002.01.ELL&toc=OJ:L:2021:187:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.186.01.0020.01.ELL&toc=OJ:L:2021:186:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.186.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2021:186:TOC
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/11489-dt290621
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/11487-dt280621a
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2711
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
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χρηματοδοτικού προγράμματος της ΕΕ στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τη διδακτορική 
εκπαίδευση και την μεταδιδακτορική κατάρτιση. Οι προα-
σκλήσεις υποβολής προτάσεων ακολουθούν την έγκριτ-
ση του προγράμματος εργασίας του «Ορίζων Ευρώπη» 
για την περίοδο 2021-2022. Με συνολικό προϋπολογι2-
σμό 6,6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027, οι δράσεις 
Marie Skłodowska-Curie στηρίζουν ερευνητές από όλο 
τον κόσμο, σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους και 
σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους. Ωφελούν επί-
σης τα ιδρύματα υποστηρίζοντας άριστα διδακτορικά, 
μεταδιδακτορικά προγράμματα και συνεργατικά έργα 
έρευνας και καινοτομίας, ενισχύοντας την παγκόσμια 
ελκυστικότητα και προβολή τους και προωθώντας τη 
συνεργασία πέραν της ακαδημαϊκής κοινότητας, μεταξύ 
άλλων με μεγάλες εταιρείες και ΜΜΕ. Δείτε τη σχετική 
ανακοίνωση ΕΔΩ. 

• Για να προετοιμαστεί για τυχόν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές 
μεγάλης κλίμακας κατά την περίοδο αυτή, η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή δημιούργησε ενισχυμένο ευρωπαϊκό στόλο 
11 πυροσβεστικών αεροσκαφών και 6 ελικοπτέρων που 
φιλοξενούνται σε διάφορα κράτη μέλη στο πλαίσιο του 
συστήματος rescEU. Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης κατευ-
θυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη για την ενίσχυ-
ση των προληπτικών τους μέτρων κατά των πυρκαγιών. 
Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ. 

• Η Επιτροπή ενέκρινε στις 16 Ιουνίου το κύριο πρόγραμ-
μα εργασίας του «Ορίζων Ευρώπη» για την περίοδο 
2021- 2022, το οποίο περιγράφει τους στόχους και τους 
ειδικούς θεματικούς τομείς που θα λάβουν χρηματοδό-
τηση συνολικού ύψους 14,7 δισ. ευρώ. Οι εν λόγω επεν-
δύσεις θα επιταχύνουν την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση και θα συμβάλουν στη βιώσιμη ανάκαμψη 
από την πανδημία του κορονοϊού, καθώς και στην ανθε-
κτικότητα της ΕΕ έναντι μελλοντικών κρίσεων. Επίσης, 
θα στηρίξουν τους Ευρωπαίους ερευνητές μέσω υποτρο-
φιών, κατάρτισης και ανταλλαγών, θα οικοδομήσουν πιο 
συνδεδεμένα και αποδοτικά ευρωπαϊκά οικοσυστήματα 
καινοτομίας και θα δημιουργήσουν ερευνητικές υπο-
δομές παγκοσμίου κύρους. Επιπλέον, θα ενθαρρύνουν 
τη συμμετοχή ερευνητών απ› όλη την Ευρώπη και απ› 
όλο τον κόσμο, ενισχύοντας παράλληλα τον Ευρωπαϊ -
κό Χώρο Έρευνας.  Τη σχετική ανακοίνωση μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ. 

• Η ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης, που δημο-
σιεύθηκε στις 1 Ιουνίου, δείχνει ότι το 2020 σχεδόν το 
83 % των ευρωπαϊκών περιοχών κολύμβησης πληρού-
σαν τα πιο αυστηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τα ύδατα «εξαιρετικής ποιότητας». Η τελευταία αξιο-
λόγηση που εκπονήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, βασίζεται στην παρακολούθηση 22.276 περι-
οχών από όλη την Ευρώπη το 2020. Καλύπτει τα κράτη 
μέλη της ΕΕ, την Αλβανία και την Ελβετία καθ› όλη τη 
διάρκεια του 2020. Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ. 

• Η Επιτροπή δημοσίευσε στις 31 Μαϊου υλικό καθοδήγη-
σης σχετικά με τους ενωσιακούς κανόνες για τα πλαστι-
κά προϊόντα μιας χρήσης και εκδίδει εκτελεστική από-
φαση για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέ-
σεων σχετικά με τα αλιευτικά εργαλεία που διατίθενται 
στην αγορά και τα απόβλητα αλιευτικών εργαλείων που 
περισυλλέγονται. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στη μεί-
ωση των θαλάσσιων απορριμμάτων από πλαστικά προϊ-
όντα μίας χρήσης και αλιευτικά εργαλεία και προωθούν 
τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με καινοτόμα και 
βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υλικά. 
Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ. 

• Νέα ΚΑΠ: Καταλυτικές οι παρεμβάσεις Λιβανού στο 
Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες για τα 
συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών Δείτε το Δελτίο τύ-
που ΕΔΩ. 

• Στις 27 Μαϊου, η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά 
με την εφαρμογή της πρώτης πρωτοβουλίας της Ε.Ε. για 
τους επικονιαστές, την οποία ενέκρινε το 2018 για την 
αντιμετώπιση της μείωσης των άγριων εντόμων επικο-
νίασης. Τα έντομα επικονίασης είναι ζωτικής σημασίας 
για τη λειτουργία των οικοσυστημάτων, την επισιτιστική 
μας ασφάλεια, τα φάρμακα και την ευημερία μας. Ωστό-
σο, ένα στα δέκα είδη μελισσών και πεταλούδων στην 
Ευρώπη βρίσκεται στα πρόθυρα της εξαφάνισης, ενώ το 
ένα τρίτο των ειδών αυτών διαρκώς μειώνεται. Η ανα-
σκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει ότι έχει ση-
μειωθεί σημαντική πρόοδος στην υλοποίηση των δράσε-
ων της πρωτοβουλίας, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν 
προκλήσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφό-
ρων παραγόντων της μείωσης. Δείτε το σχετικό Δελτίο 
τύπου  ΕΔΩ. 

Ειδικές – προνομιακές τιμές στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για 
τη χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ΑΝΑΚΟΙΝΩ-
ΣΗ 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.).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2993
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2993
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3057
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3093
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1749
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1749
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2993
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2703
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2710
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/11396-dt280521
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2624
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8965&TabID=5
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22733&TabID=5
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

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

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ελλάδα
Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια 

ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕ-
ΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ.. 

Ευρώπη
• Στις 9 Ιουνίου η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο 

«Προς μια πιο βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: τρέχουσα κατά-
σταση και προσανατολισμοί για το 2022» . Όπως προ-
κύπτει από την ανακοίνωση, η ενωσιακή αλιεία, σε ευ-
θυγράμμιση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, κινείται προς πιο βιώσιμη κατεύθυνση, στη-
ρίζοντας τη μετάβαση προς ένα υγιεινό και φιλικό προς 
το περιβάλλον ενωσιακό σύστημα τροφίμων και παρέ-
χοντας τη βάση για βιώσιμες πηγές εσόδων για τους 
αλιείς της ΕΕ. Οι κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις του 
τομέα παραμένουν καλές, παρά την κρίση του κορονοϊ-
ού, γεγονός που οφείλεται και στην ταχεία στήριξη που 
παρείχε η Επιτροπή. Η ανακοίνωση καλεί σε περαιτέρω 
προσπάθειες για την προστασία των θαλάσσιων πόρων, 
τόσο μέσω της διατήρησης υψηλών επιπέδων φιλοδοξί-
ας εντός της ΕΕ όσο και μέσω της επιδίωξης του ίδιου 

υψηλού προτύπου στο πλαίσιο της συνεργασίας με τρί-
τες χώρες. Τα κράτη μέλη, τα γνωμοδοτικά συμβούλια, ο 
αλιευτικός κλάδος, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν 
έως τις 31 Αυγούστου σε δημόσια διαβούλευση και να 
εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις αλιευτικές 
δυνατότητες για το 2022. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε  ΕΔΩ. 

• Στις 3 Μαϊου, η Επιτροπή δημοσίευσε ανοικτή δημόσια 
διαβούλευση σχετικά με τον ευρωπαϊκό χώρο δεδομέ-
νων για την υγεία (EHDS) — ένα σημαντικό δομικό 
στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. Ο EHDS απο-
σκοπεί στην πλήρη αξιοποίηση της ψηφιακής υγείας 
για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης υψηλής ποι-
ότητας και τη μείωση των ανισοτήτων. Θα προωθήσει 
την πρόσβαση σε δεδομένα υγείας για την πρόληψη, τη 
διάγνωση και τη θεραπεία, την έρευνα και την καινοτο-
μία, καθώς και τη χάραξη πολιτικής και τη νομοθεσία. Ο 
EHDS θα θέσει στον πυρήνα του τα δικαιώματα των ατό-
μων 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.  

• Από το Τμήμα Γεωλογίας  του Α.Π.Θ. ανακοινώνεται ότι 
για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα λειτουργήσει το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μετεωρο-
λογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλ-
λον» στον Τομέα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας. Για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα φοιτήσουν δέκα (10) 
μεταπτυχιακοί φοιτητές. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές 
από 20 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου 2021. Για περισ-
σότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

• Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Τρόφιμα, Διατροφή & Υγεία (Food, 
Nutrition & Health)», καλεί τους ενδιαφερόμενους 
υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, 
από 27 Μαΐου έως 7 Σεπτεμβρίου 2021. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

• Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Αν-
θρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Σύγχρονη Τεχνολογία Τροφίμων. Ι) Γαλα-
κτοκομία ΙΙ) Οινολογία», καλεί τους ενδιαφερόμενους 
υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, 
από 27 Μαΐου έως 7 Σεπτεμβρίου 2021. Για περισσότε-

http://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=8224&TabID=5
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2875
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2083
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24070&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24066&TabID=4
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Εργασία

ΕΡΓΑΣΙΑ

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.).

ρες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.  
• Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Αν-

θρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων», κα-
λεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση της Γραμματείας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος, από 27 Μαΐου έως 7 Σεπτεμ-
βρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ. 

• Το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας οργανώνει και λειτουργεί στη Φλώρινα το 
πρώτο έτος (χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2021-2022) του διετούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παραγωγή, πιστοποίηση 
και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού υλι-
κού». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του προγράμ-
ματος μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

• Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορι-
κής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (ΦΕΚ: 3307/Β /10-08-2018) με 
τίτλο: Γεωχωρικές Τεχνολογίες. Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρα-
κολούθηση του προγράμματος μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 
2021. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε 
ΕΔΩ. 

• Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό  έτος 2021-2022 
προκηρύσσει 25 (είκοσιπέντε) θέσεις συνολικά στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτ-
λο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία 
(Applied & Environmental Geology)» σε τρεις κλά-
δους ειδίκευσης: α) Τεχνική Γεωλογία και Περιβάλλον 
(Engineering Geology & Environment) β) Εφαρμοσμέ-
νη Γεωφυσική και Σεισμολογία (Applied Geophysics & 
Seismology) γ) Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον (Mineral 
Resources – Environment). Οι ενδιαφερόμενοι καλού-
νται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολού-
θηση του προγράμματος μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2021 και 
ώρα 13:00. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.   

• Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψη-
φιοτήτων για την εισαγωγή/φοίτηση στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες Γης και Περι-
βάλλον». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν 
υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του προγράμ-
ματος μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανα-
κοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Γεωγραφία και Εφαρμοσμέ-
νη 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. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, πρόκειται να υλοποιήσει άμεσα 
δράση προώθησης της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για 
επτακόσιους (700) συνολικά εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να δείτε την Ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τη σχετική επιστολή ΕΔΩ. 

Ζητούνται ΓΕΩΛΟΓΟΙ σε λατομεία μαρμάρων στην Δράμα και στην Καβάλα. Απαραίτητα Προσόντα Καλή γνώση Αγγλι-
κών. Γνώση Η/Υ και Autocad. Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε λατομεία θα συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών  
cv@iktinos.g .Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.   

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=22671&TabID=4
http://www.geotee.gr/lnkFiles/20160902041447_4.pdf
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24065&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24064&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24062&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24051&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24035&TabID=4
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=24078&TabID=1
mailto:cv@iktinos.g
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24033&TabID=4
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ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
2021

IOBC-WPRS MEETING ON CITRUS 
PESTS, DISEASES AND WEEDS

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογι-
κό 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: ΚΑΙ-

ΝΟΤΟΜΙΕΣ 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 ΔΑ-
ΣΩΝ 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 

23- 25
ΜΑΪΟΥ
2022

16TH INTERNATIONAL CONGRESS 
OF THE GEOLOGICAL SOCIETY OF 

GREECE 
«OUR EARTH OUR HOME»

ΠΑΤΡΑ

Ελληνική Γεωλογική Εταιρία
Web: http://www.gsg2022.gr  Email: gsg2022@nbevents.gr 

http://web.nitlab.inf.uth.gr/iobc_citrus/
http://www.rawmat2021.gr
mailto:info@rawmat2021.gr
https://www.forestry.gr/
mailto:ispanos@fri.gr
http://www.eedsa.gr
http://www.entsoc.gr
mailto:info@entsoc.gr
http://www.eleto.gr/gr/Conference13.html
mailto:tsiamasge54@outlook.com.gr
http://www.gsg2022.gr
mailto:gsg2022@nbevents.gr

