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Τα γραφεία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
επισκέφτηκε την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σπήλιος Λιβανός 
συνοδευόμενος από την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου 
κα. Χριστιάννα Καλογήρου,  τον Γενικό Γραμματέα Αγροτι-
κής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων κ. Κωνσταντίνο Μπαγι-
νέτα και τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών πόρων & Υπο-
δομών κ. Δημήτριο Παπαγιαννίδη. Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού 
με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και 
υπηρεσιακούς παράγοντες του Επιμελητηρίου. 

Από το Δ.Σ. συμμετείχαν ο Πρόεδρος, κ. Σπυρίδων Μά-
μαλης, ο Α’ Αντιπρόεδρος, κ. Ευθύμιος Σπυρίδης, ο Γενι-
κός Γραμματέας κ. Μενέλαος Γαρδικιώτης, ο Οικονομικά 
Υπεύθυνος κ. Βασίλειος Δελησταμάτης, το μέλος κ. Ρήγας 
Γιοβαννόπουλος και αντιπροσωπεία της Διοικούσας Επι-
τροπής του παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο το σύ-
νολο των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου ενώ ιδιαίτερα 
τονίστηκε ότι το Επιμελητήριο είναι από τους λίγους δημό-
σιους οργανισμούς που είναι πιστοποιημένος με ISO και 
ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 
προσφέρει το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στα μέλη του με ειδική αναφορά στο 
σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (ΙΜΙ). Στη 
συνέχεια τέθηκαν προς τον Υπουργό, μία σειρά ζητημάτων, 
με πρώτο θέμα τον ενεργότερο ρόλο του Επιμελητηρίου με 
την ανάληψη Μητρώων, όπως για παράδειγμα το Μητρώο 
Συμβούλων, Πραγματογνωμόνων, το Μητρώο Συνταγογρά-
φων, Εμπειρογνωμόνων, Γεωτρήσεων και ΓΕΜΗ, καθώς και 
τα προβλήματα που συνδέονται με τις παραπάνω δράσεις. 

Άλλα ζητήματα που τέθηκαν στον Υπουργό ήταν:
-  Θέματα είσπραξης εσόδων Επιμελητηρίου με σκοπό την 

ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του.  
- Η έκδοση εγκυκλίου του Υπ.Α.Α.Τ. σχετικά με την κατο-

χή Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος από όλους τους 
γεωτεχνικούς.

- Η υπογραφή προγραμματικών Συμβάσεων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
& του Υπ.Α.Α.Τ.

- Η τροποποίηση άρθρων του Ν.1474/84 για θέματα που 
αφορούν στη θεσμική λειτουργία του Επιμελητηρίου 
αλλά και στον γενικότερο εκσυγχρονισμό του νομικού 
πλαισίου.

Επίσκεψη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
στα γραφεία του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  

mailto:pub_relations@geotee.gr
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- Η άσκηση του επαγγέλματος του Γεωτεχνικού από τους 
αποφοίτους των νέων πανεπιστημιακών τμημάτων γε-
ωτεχνικής κατεύθυνσης.

- Η απαλοιφή των διατάξεων του Π.Δ. 99/2018 « Ρύθμι-
ση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα» 
(ΦΕΚ 187/Α΄), που θίγουν καίρια τα επιστημονικά και 
επαγγελματικά δικαιώματα των γεωτεχνικών.

- Οι προσλήψεις ικανού αριθμού μόνιμου γεωτεχνικού 
προσωπικού για τη στελέχωση των γεωτεχνικών υπη-
ρεσιών.

-  Η ένταξη του επαγγέλματος του Κτηνίατρου στα Βαρέα 
και Ανθυγιεινά επαγγέλματα.

-  Η επανενεργοποίηση του θεσμού του «Αγροτικού» των 
Γεωτεχνικών.

-  Η παραμονή των αρμοδιοτήτων για τα ζώα συντροφιάς 
στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

-  Η υλοποίηση του προγράμματος Δακοκτονίας.
-  Η ιχνηλασιμότητα προϊόντων αλιείας και η δημιουργία 

Μητρώου Επιθεωρητών Αλιείας.
-  Η προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
-  Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου αναθέσεων δημοσί-

ων συμβάσεων έργων, μελετών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε ουσια-

στικός και γόνιμος διάλογος και προβληματισμός.
Από τη μεριά του ο Υπουργός αναγνώρισε τον Συμβου-

λευτικό ρόλο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τη σημαντική συμβολή του 
στο Υπ.Α.Α.Τ., ενώ επισήμανε την αναγκαιότητα συνεχούς 
συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ Υπουργείου και Επι-
μελητηρίου. Δήλωσε την πρόθεσή του για την πραγματο-
ποίηση Συνεδρίου από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε και το Υπ.Α.Α.Τ. με την 
ευκαιρία της φετινής συμπλήρωσης 50 χρόνων από την 
ίδρυση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε και ζήτησε από τους Γενικούς Γραμ-
ματείς του Υπουργείου και τους συνεργάτες του την άμεση 
δρομολόγηση θεμάτων που τέθηκαν στη συνάντηση. Τέλος 
επεσήμανε την αναβάθμιση που επιδιώκει η ηγεσία του 
Υπουργείου τόσο στο επιστημονικό προσωπικό όσο και στο 
πληθυσμό της υπαίθρου, σχεδιάζοντας, εφαρμόζοντας και 
υλοποιώντας πολιτικές που οδηγούν στο καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα της πρωτογενούς παραγωγής. 

Συμμετοχή του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στην 85η Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμμετείχε στην 
85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που άνοιξε τις πύλες της 
τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, το Σάββατο 11 Σεπτεμ-
βρίου και διήρκησε έως και την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου, 
φιλοξενούμενο στον εκθεσιακό χώρο του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων μαζί με τους υπόλοιπους Επο-
πτευόμενους Φορείς του Υπουργείου για άλλη μια χρονιά. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης, την Παρασκευή 10 Σεπτεμ-
βρίου το Επιμελητήριο επισκέφθηκε ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σ. Λιβανός συνοδευόμενος από 
τους τρεις Γενικούς Γραμματείς κ.κ. Χ. Καλογήρου, Κ. Μπα-
γινέτα και Δ. Παπαγιαννίδη. Στην συνάντηση παρουσιά-
στηκαν από τον Πρόεδρο κ. Σ. Μάμαλη, οι δραστηριότητες 
του Επιμελητηρίου ενώ παράλληλα συζητήθηκαν θέματα 
που απασχολούν το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τους Γεωτεχνικούς. Στη 
συνέχεια και την ίδια ημέρα ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  
συμμετείχε ως ομιλητής σε εκδήλωση με θέμα την μεταρ-
ρύθμιση για την Παιδεία παρουσία της Υπουργού Παιδεί-
ας & Θρησκευμάτων κας. Ν. Κεραμέως ενώ παραβρέθηκε 
και στα εγκαίνια τριών κτιρίων του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, στη 
Θέρμη Θεσσαλονίκης. Επίσης το Επιμελητήριο συμμετείχε 
σε συναντήσεις που είχε ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. 
Κυριάκος Μητσοτάκης με επιστημονικούς φορείς, εκπρο-
σωπούμενο από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής 
του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Α. Σαρόπου-
λο. Δείτε το σχετικό υπόμνημα που κατέθεσε ο κ. Σαρόπου-
λος ΕΔΩ. 

Την 1η ημέρα της Διεθνούς Έκθεσης, Σάββατο 11 Σε-
πτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης επι-
σκέφτηκε τον εκθεσιακό χώρο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων, συνοδευόμενος από τον Υπουργό  
κ. Σπήλιο Λιβανό,  τους Υφυπουργούς, κ.κ. Γ. Στύλιο και Σ. 

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24189&TabID=3
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Κεδίκογλου και τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου. 
Το βράδυ της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκαν τα 

εγκαίνια της έκθεσης στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» 
και το Επιμελητήριο έδωσε το παρόν στην τελετή εγκαινί-
ων και στην ομιλία του Πρωθυπουργού εκπροσωπούμενο 
από τον Πρόεδρό του, κ. Σπυρίδωνα Μάμαλη. 

Την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου, Μέλη του Επιμελητηρίου 
παραβρέθηκαν στην 5η Συνδιάσκεψη για τη Νέα ΚΑΠ που 
οργάνωσε το Υπουργείο για τους νομούς της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.  

Προβληματικές οι διατάξεις του Νέου Σχεδίου 
Νόμου για τα Ζώα Συντροφιάς

Κατατέθηκαν στη Βουλή οι απόψεις 
του Επιμελητηρίου 

Κατατέθηκαν στον Υπουργό Εσωτερικών και στη Βουλή 
των Ελλήνων οι απόψεις του Επιμελητρίου επί του Σχεδί-
ου Νόμου «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντρο-
φιάς - Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις Υπουρ-
γείου Εσωτερικών». Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο του 
Επιμελητηρίου αναφέρεται σε γενικές παρατηρήσεις και 
σε κατ΄άρθρο. Στις γενικές παρατηρήσεις το Επιμελητήριο 
εκφράζει την αντίθεσή του στην μεταφορά των αρμοδιο-
τήτων από το Υπ.Α.Α.Τ. στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην 
μεταφορά της τήρησης του Εθνικού Μητρώου Ζ.Σ. από το 
Υπ.Α.Α.Τ. στην μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων που 
έχουν να κάνουν με την προστασία, ευζωία και διαχείριση 
των δεσποζόμενων και αδέσποτων Ζ.Σ. από τους Δήμους 
σε φιλοζωικές οργανώσεις, Μ.Κ.Ο. και Ν.Π.Ι.Δ., στην υπο-
χρεωτική στείρωση των δεσποζόμενων  Ζώων Συντροφιάς 
και στην πλήρη κατάργηση του έντυπου Βιβλιαρίου Υγεί-
ας του Ζώου και την αντικατάστασή του με ένα αντίστοιχο 
ηλεκτρονικό Βιβλιάριο. Για αυτό το τελευταίο θέμα το Επι-
μελητήριο προτείνει τη συνύπαρξη και των δύο Βιβλιαρί-
ων. Αναλυτικά το έγγραφο του Επιμελητηρίου μπορείτε να 
δείτε ΕΔΩ.  

Πολιτικές και Δράσεις για τις Δασικές 
Πυρκαγιές

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ως σύμβου-
λος της πολιτείας για θέματα που έχουν να κάνουν με την 
προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων και του 
περιβάλλοντος, ενώνει τη φωνή του και τις δυνάμεις του 
με τον υπόλοιπο επιστημονικό κόσμο της χώρας, ώστε να 
βοηθήσει την πολιτεία στο σχεδιασμό μιας νέας πολιτικής 
η οποία θα βασίζεται στην επιστημονική γνώση και εμπει-
ρία, τόσο για την πρόληψη όσο και για την αποκατάσταση 
των ζημιών που προκαλούνται από τις πυρκαγιές και τα 
πλημμυρικά φαινόμενα που τις ακολουθούν, όσο και για 
την αποκατάσταση του κοινωνικού ιστού και του αγρο-
δασικού χώρου. Οι βασικές προτάσεις του Επιμελητηρίου 
αναφέρονται: 

α) Στην αξιολόγηση των υπαρχόντων σχεδίων αντιπυ-
ρικής προστασίας και της επιχειρησιακής εφαρμογής τους, 
ώστε να υπάρξει απόδοση ευθυνών για την καταστροφή 
που συντελέστηκε, όπου κι αν αυτές ανήκουν.

β) Να υπάρξουν άμεσα δράσεις για την αποκατάσταση 
των καμένων περιοχών (οι οποίες θα βοηθήσουν και στην 
προστασία από ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα), με τη 
συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

γ) Δεδομένου ότι η πολυδιάσπαση των εμπλεκόμενων 
υπηρεσιών και η διάχυση των σχετικών αρμοδιοτήτων έχει 
επιφέρει ακριβώς τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτε-
λέσματα, το Επιμελητήριο προτείνει την κάθετη οργάνωση 
των υπηρεσιών αυτών.

δ) Να υπάρξει αναβάθμιση των δασικών φυτωρίων και 
άμεση εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου αναδάσωσης σε 
όλες τις καμένες εκτάσεις και αποκατάσταση των καμένων 
περιοχών και των πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου και τις προτάσεις του Επιμε-
λητηρίου μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

Δεκτό από το Υπ. Εσωτερικών το αίτημα 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την υπογραφή 

υπηρεσιακών εγγράφων από συμβασιούχους 
γεωτεχνικούς υπαλλήλους

Με διάταξη που περιλήφθηκε στο άρθρο 22 του Νόμου 
4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θε-
σμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραι-
ότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 166/Α/2021), χορηγείται στο προσωπικό 
των φορέων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, 
ειδικότητας γεωτεχνικού που απασχολείται με σύμβαση ερ-
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, έως οκτώ (8) 
μήνες, το δικαίωμα προσυπογραφής εγγράφων αρμοδιότη-
τάς τους, καθώς και υπογραφής αυτών κατά τις κείμενες 
διατάξεις. Την ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορείτε να δείτε 
ΕΔΩ. 

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24229&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24158&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24224&TabID=2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο Πρόεδρος του παραρτήματος κ. Α. Σαρόπουλος συμ-

μετείχε στη σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους επι-
στημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης εν΄όψει της 85ης 
Δ.Ε.Θ. και κατέθεσε υπόμνημα της Δ.Ε. για τις γεωτεχνι-
κές υπηρεσίες, τις γεωτεχνικές σπουδές και την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος. Το υπόμνημα στο σύνολό του 
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τον Αύγου-

στο, στους χώρους του Μουσείου Βιομηχανικής Ελαιουρ-
γίας Λέσβου στην Αγία Παρασκευή και του Ελαιοτριβείου 
- Μουσείου Βρανά στον Παπάδο της Γέρας, οι προγραμ-
ματισμένες εσπερίδες για θέματα του Γαλακτοκομικού και 
Ελαιοκομικού Τομέα της Λέσβου, αντίστοιχα. Οι εκδηλώ-
σεις πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του παραρτήμα-
τος Αιγαίου και ο διάλογος που ακολούθησε μεταξύ των 
υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων των παρα-
γωγικών φορέων, οδήγησε στην αποτύπωση προτάσεων 

και προοπτικών για τους χώρους της γαλακτοκομίας και 
της ελαιοκομίας, που αποτελούν σημαντικούς κλάδους του 
πρωτογενούς τομέα για το νησί. Το δελτίο τύπου των εκδη-
λώσεων μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
• Το παράρτημα εξέδωσε δελτίο τύπου σχετικό με τη συμ-

μετοχή του σε τεχνική σύσκεψη της Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας με αντικείμενο την αντιμετώπιση των συ-
νεπειών των πρόσφατων πυρκαγιών. Στη σύσκεψη συμ-
μετείχαν και άλλοι τοπικοί φορείς οι οποίοι κατέθεσαν 
τις προτάσεις τους για την καλύτερη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που δημιούργησαν οι πρόσφατες πυρκα-
γιές αλλά επίσης και για την άμβλυνση των συνεπειών 
που εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν στο 
άμεσο μέλλον. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

• Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό δελτίο του παραρτήματος 
που περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του. 
Μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Κ.Υ.Α.2413/260546/23-09-2021:Τροποποίηση της 

υπ΄αρ. 1903/194939/22-7-2021 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής 
του μέτρου της απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης 
για το έτος 2021, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 
άρθρου 3 του κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2020/592, 
όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. (ΕΕ) 2021/95» 
(Β΄3275) , ΦΕΚ 4403/Β/23.09.2021. 

• Ν.4830/17.09.2021:Νέο πλαίσιο για την ευζωία των 
ζώων συντροφιάς- Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές δια-
τάξεις,  ΦΕΚ 169/Α/18.09.2021. 

• N.4824/01-09-2021:Κύρωση: α) της από 5.8.2021 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την 
αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» (Α΄138) και β) 
της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
« Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και 
την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, 
την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές 
του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» 
(Α΄143) και άλλες διατάξεις , ΦΕΚ 156/Α/02.09.2021. 

• Υ.Α.3597/15-09-2021:Καθορισμός πλαισίου εφαρμο-
γής του υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών στο γεωργικό τομέα- Στήριξη για αποκόμιση 
οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014- 2020 (ΠΑΑ), ΦΕΚ 4363/Β/21.09.2021. 

• Κ.Υ.Α.110745ΕΞ2021/13-09-2021:Επιχορήγηση αγρο-
τικών εκμεταλλεύσεων για την αποζημίωση των πληγέ-
ντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από 1 Μαϊου 
ως και τέλος Αυγούστου 2021 σε περιοχές των περιφε-
ρειακών ενοτήτων  Κορινθίας της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, 
Αχαίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μεσσηνίας, 
Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννή-
σου, Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ευβοίας, 
Φωκίδας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδας, Ανατολικής Αττικής και Βορείου Τομέα Αθηνών 
της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί 
με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και 
Μεταφορών, ΦΕΚ 4268/Β/15.09.2021. 

• Y.Α.1184/247574/13.09.2021:Χορήγηση κρατικών ενι-
σχύσεων σε όλη την Επικράτεια στους τομείς : α) της 
εκτροφής χοίρων, β) της εκτροφής αυτόχθονων μαύρων 
χοίρων και γ) της παραγωγής μελιού και λεπτομέρει-
ες εφαρμογής προσωρινού πλαισίου με βάση την ανα-
κοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 
final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε, ΦΕΚ 
4246/Β/14.09.2021. 
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Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλεκτρονικών 
συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 

• Υ.Α.6287/08-09-2021:Οργάνωση και λειτουργία των 
Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, ΦΕΚ 4213/Β/13.09.2021. 

• Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/82371/3029/06-09-2021:Άμεση 
έναρξη κατασκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρι-
κών ορεινών υδρονομικών έργων με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, ΦΕΚ 4209/Β/13.09.2021. 

• Υ.Α.6310/09-09-2021: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμε-
ών Κεδίκογλου, ΦΕΚ 4190/Β/10.09.2021. 

• Υ.Α.6309/09-09-2021:Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώρ-
γιο Στύλιο, ΦΕΚ 4190/Β/10.09.2021. 

• Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/81777/2996/03-09-2021: Καθορισμός 
λεπτομερειών και τεχνικών ζητημάτων επί της παρ.3 
του άρθρου 42 του ν.998/1979- Προϋποθέσεις εφαρ-
μογής, επίβλεψη και έλεγχος διαδικασιών εκτέλεσης 
έργων από τους αναδόχους αποκατάστασης και αναδά-
σωσης δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα , ΦΕΚ 
4080/Β/06.09.2021. 

• Υ.Α.90043/10-08-2021:Καθορισμός των κωδικών αριθ-
μών δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπο-
ρική δραστηριότητα και μη εμπορική δραστηριότητα. 
Εγγραφή και υποχρεώσεις δημοσιότητας των φυσικών 
προσώπων που εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.,  
ΦΕΚ 4066/Β/06.09.2021. 

• Κ.Υ.Α.1147/233567/01-09-2021:Τροποποίηση των 
υπ΄αρ.:α) 720/132077/19-5-2021 «Χορήγηση κρατικών 
ενισχύσεων στους τομείς: α) υπαίθριου καρπουζιού, mini 
και obla , β) της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατά-
τας, γ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε τομάτες και 
αγγούρια σε όλη την επικράτεια εξαιρουμένης της Κρή-
της, δ) της βουβαλοτροφίας και λεπτομέρειες εφαρμογής 
προσωρινού πλαισίου με βάση την ανακοίνωση της επι-
τροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό 
πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄2123) και 
β) 51/126068/13-5-2021 «Χορήγηση ενισχύσεων ήσσο-
νος σημασίας στους τομείς : α) της επιτραπέζιας ελιάς- 
λοιπές με κωδικό συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ 2008190 
και β) των καπνών ποικιλίας Βιρτζίνια και λεπτομέ-
ρειες εφαρμογής στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονι-
σμού (ΕΕ) υπ΄αρ.1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L352, 
24-12-2013), όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) 
υπ΄αρ.316/2019 (L51/1/22-2-2019)» (Β΄2021) κοινών 
υπουργικών αποφάσεων,  ΦΕΚ 4030/Β/02.09.2021. 

• Κ.Υ.Α.1126/230060/31-08-2021:Τροποποίηση της 
υπ΄αρ. 1/1135/04-01-2021 κοινής απόφασης των  
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων « Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματι-
κών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου (ΕΕ L347/20-12-2013, σ.671), (ΕΕ) 2017/39 της 
Επιτροπής (ΕΕ L5/10.01.2017,σ.1) και (ΕΕ) 2017/40 της 
Επιτροπής (ΕΕ L5/10.01.2017, σ.11) σχετικά με την υλο-
ποίηση του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος δια-
νομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος» (Β΄5), ( ΦΕΚ 
4023/Β/01.09.2021.  

• Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/79833/4393/30-08-2021:Καθορισμός 
λεπτομερειών και τεχνικών ζητημάτων για την υλοτο-
μία- απόληψη καμένων ιστάμενων δέντρων της περ. 
(στ) της παρ. 1 του άρθρου 176 του ν.δ. 86/1969 (Α΄7), 
ΦΕΚ 4022/Β/01.09.2021. 

• Υ.Α.885/226929/26-08-2021:Τροποποίηση της υπ΄αρ. 
4270/139407/28.12.2017 απόφασης του Υπουργού και 
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων « 
Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων 
για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L347, της 20.12.2013, σ.671), (ΕΕ) 2017/891 της Επι-
τροπής (ΕΕ L138, της 25.5.2017, σ.4) και (ΕΕ) 2017/892 
της Επιτροπής (ΕΕ L138, της 25.5.2017, σ.57), σχετικά 
με τα κριτήρια αναγνώρισης οργανώσεων Παραγωγών 
του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρα-
τηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον 
τομέα των Οπωροκηπευτικών» (Β΄5/5.1.2018), ΦΕΚ 
4007/Β/31.08.2021. 

• Υ.Α.1107/228250/27-08-2021:Παράταση προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων στήριξης προγραμμάτων προώθη-
σης για το ειδικό μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε 
τρίτες χώρες, για το έτος 2021, ΦΕΚ 4004/Β/30.08.2021. 

• Υ.Α.1106/228245/27-08-2021:Παράταση προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων στήριξης προγραμμάτων ενημέρω-
σης, για το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα 
κράτη μέλη, για το έτος 2021,  ΦΕΚ 4004/Β/30.08.2021. 

• Κ.Υ.Α.375/228895/30-08-2021: Θέσπιση ετήσιου αντα-
ποδοτικού τέλους για τις ανάγκες του εθνικού προγράμ-
ματος συλλογής και διαχείρισης νεκρών ζώων, ΦΕΚ 
3997/Β/30.08.2021. 

• Υ.Α.7807/207777/05-08-2021: Εθνικές απαιτήσεις στα 
πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.1107/2009 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309)και των Κανονισμών (ΕΕ) 
αριθ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης 
Μαρτίου 2013 (L 93),σχετικά με τη διάθεση φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας,  ΦΕΚ 
3972/Β/30.08.2021. 

• Κ.Υ.Α. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 188763/10-10-2011/25-
08-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Σύσταση Ορ-
γανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-
ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομι-
κών προσώπων (Β’ 2284)», ΦΕΚ 3955/Β/27.08.2021.   

• Υ.Α. 1235/209445/06-08-2021: Πρόγραμμα επιτή-
ρησης της Κλασικής Πανώλης των χοίρων (ΚΠΧ) και 
της Φυσαλιδώδους Νόσου των χοίρων (ΦΝΧ). ΦΕΚ 
3911/Β/24.08.2021.  

• Κ.Υ.Α. Α. 1192/19-08-2021: Τροποποίηση της υπό στοι-
χεία Α. 1201/2020 (Β’ 3860) απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τύπος και περι-
εχόμενο της δήλωσης απόδοσης τέλους ρυμουλκών 
και αλιευτικών πλοίων, με βάση τις διατάξεις του άρ-
θρου 57 του ν. 4646/2019 “Φορολογική μεταρρύθμιση 
με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο” 
(Α’ 201), καθορισμός των δικαιολογητικών που συνυπο-
βάλλονται με αυτή και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέ-
ρειας για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών». ΦΕΚ 
3869/Β/19.08.2021.  

• Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ 841/18-08-2021: Διαδικασία χορήγησης 
εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη 
αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζη-
μιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
φορείς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώ-
θηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 
27η Ιουλίου 2021 και έως την 13η Αυγούστου 2021. 
ΦΕΚ 3853/Β/18.08.2021. 

• Υ.Α. 1666/06-08-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1121/20.07.2017 υπουργικής απόφασης «Όροι και ρυθ-
μίσεις για την εφαρμογή και την υλοποίηση του Μέτρου 
3.4.4 - “Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλι-
έργειας”» (Β΄ 2686), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
1464/14.06.2019 (Β΄ 2483) και 1155/14.05.2020 (Β΄ 
1961) όμοιές της. ΦΕΚ 3734/Β/12.08.2021. 

• Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/68092/2152/16-07-2021: 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον τύπο οικοτόπου προτε-
ραιότητας 2250 *Θίνες των παραλίων με Juniperus spp. 
ΦΕΚ 3723/Β/12.08.2021.  

• Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/68085/2148/16-07-2021: 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα αυτόχθονα είδη πέστροφας 
στην Ελλάδα. ΦΕΚ 3722/Β/12.08.2021.  

• Κ.Υ.Α. 5570/19-07-2021: Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτού-

των Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
ΦΕΚ 3688/Β/10.08.2021.   

• Υ.Α. 1627/02-08-2021: Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση του Μέ-
τρου 3.1.6 - «Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδή-
ματος», (Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 30 και παρ. 4 του 
άρθρο 44 - Αλιεία εσωτερικών υδάτων), της Ενωσιακής 
Προτεραιότητας 1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βι-
ώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασ-
σας 2014- 2020», ΦΕΚ 3680/Β/10.08.2021.  

• Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/68083/2147/16-07-2021: Εθνι-
κό Σχέδιο Δράσης για την θαλάσσια χελώνα (Caretta 
caretta) στην Ελλάδα, ΦΕΚ 3678/Β/10.08.2021.  

• Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/68093/2153/16-07-2021: 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Αγριόγιδο των Βαλ-
κανίων (Rupicapra rupicapra balcanica), ΦΕΚ 
3664/Β/09.08.2021. 

• Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/74665/2255/05-08-2021: Καθορισμός 
τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 
2021 – 2022, ΦΕΚ 3639/Β/06.08.2021.

• Υ.Α.1616/192820/21-07-2021: Τεχνικός Κανονισμός 
για τον καθορισμό των ελάχιστων χαρακτηριστικών 
που πρέπει να καλύπτονται κατά την εξέταση και των 
ελάχιστων προϋποθέσεων για τη διενέργεια της εξέτα-
σης ορισμένων ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών 
ειδών, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2003/90/ΕΚ 
και 2003/91/ΕΚ, όπως ισχύουν μετά και την τελευ-
ταία τροποποίησή τους με την εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ) 
2021/746 της Επιτροπής (L 160) και σχετικές εθνικές 
διατάξεις, ΦΕΚ 3611/Β/06.08.2021. 

• Υ.Α.371/205270/03-08-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
788/334896/23-12-2019 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Έγκριση υλο ποίη σης προγράμματος 
για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 
2020, 2021 και 2022, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671)» (Β΄ 
4871), ΦΕΚ 3592/Β/05.08.2021. 

• Υ.Α.899/195668/23-07-2021: 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 
3470/Β/29.07.2021.

• Υ.Α.1872/20-07-2021: Ορισμός της Διεύθυνσης Υγεί-
ας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων 
του ΠΑΑ και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτή, ΦΕΚ 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Ah5l05SMO0LNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf0ilIopsW_AYvWiJDx18AzbK15d-nucI8weldQ2s1wn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Ah5l05SMO0LNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf0ilIopsW_AYvWiJDx18AzbK15d-nucI8weldQ2s1wn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8sENLc0JBky33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteQDlEsQmgnnvvK9SodfoOIaxjUWyucuBxlp99SN2Rcb
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3467/Β/29.07.2021.
• Κ.Υ.Α.5756/26-07-2021: Τροποποίηση της υπ΄αρ. 

134430/4-3-2011 κοινής απόφασης του Υφυπουργού 
Οικονομικών και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήμα-
τος» (Β΄392), ΦΕΚ 3453/Β/29.07.2021.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1709 της Επιτρο-

πής της 23ης Σεπτεμβρίου 2021 για την τροποποίηση 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/627 σχετικά με 
ενιαίες πρακτικές ρυθμίσεις για τη διενέργεια επίσημων 
ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, EEL 339/24-
09-2021 (84-88). 

• Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1703 της 
Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίη-
ση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692 
όσον αφορά τις απαιτήσεις υγείας των ζώων για την εί-
σοδο στην Ένωση προϊόντων ζωικής προέλευσης που 
περιέχονται σε σύνθετα προϊόντα, EEL 339/24-09-2021 
(29-32). 

• Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1698 της 
Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2021 για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου με διαδικαστικές απαιτή-
σεις για την αναγνώριση των αρχών ελέγχου και των 
φορέων ελέγχου που είναι αρμόδιοι να διενεργούν 
ελέγχους σε επιχειρήσεις και ομάδες επιχειρήσεων που 
έχουν λάβει πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής και σε 
βιολογικά προϊόντα σε τρίτες χώρες, καθώς και με κα-
νόνες για την εποπτεία τους και τους ελέγχους και τις 
λοιπές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι εν 
λόγω αρχές ελέγχου και φορείς ελέγχου, EEL 336/23-
09-2021 (7-41). 

• Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1697 της Επι-
τροπής της 13ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κριτήρια για την 
αναγνώριση των αρχών ελέγχου και των φορέων ελέγχου 
που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια ελέγχων στα βιολο-
γικά προϊόντα σε τρίτες χώρες, και για την ανάκληση της 
αναγνώρισής τους, EEL 336/23-09-2021 (3-6). 

• Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1691 της 
Επιτροπής της 12ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση 
του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων από τις επιχει-
ρήσεις στη βιολογική παραγωγή EEL 334/22-09-2021 
(1-8).  

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1485 της Επιτροπής 
της 15ης Σεπτεμβρίου 2021 για την τροποποίηση της 
εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για έκτακτα μέ-

τρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής παθογο-
νικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κράτη μέλη 
EEL 328/16-09-2021 (4-14). 

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1454 της Επιτροπής 
της 6ης Σεπτεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 
για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών 
υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορι-
σμένα κράτη μέλη EEL 316/07-09-2021. 

• Εκτελεστικός  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1453 της Επιτρο-
πής της 3ης Σεπτεμβρίου 2021 για την τροποποίηση 
του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για 
την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοί-
ρων EEL 313/06-09-2021 (35-73). 

• Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1418 της 
Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση 
του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 
όσον αφορά τους κανόνες επιβολής κυρώσεων στο πλαί-
σιο καθεστώτων ενίσχυσης για ζώα ή μέτρων στήριξης 
που αφορούν ζώα, EEL305/31-08-2021 (6-8). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1406 της Επιτροπής 
της 26ης Αυγούστου 2021 για παρέκκλιση από τους κα-
νόνες σχετικά με την απόδειξη καταγωγής που προβλέ-
πονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/761 και 
εφαρμόζονται σε ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις 
εισαγωγής κρέατος πουλερικών και για την τροποποίηση 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/761 όσον αφορά 
τις διαθέσιμες ποσότητες τυριού για πιστοποιητικά εξα-
γωγής στις ΗΠΑ, EEL 303/27-08-2021 (4-7). 

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1395 της Επιτροπής 
της 20ής Αυγούστου 2021 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 
για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών 
υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορι-
σμένα κράτη μέλη, EEL 300/24-08-2021 (70-73). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1378 της Επιτροπής 
της 19ης Αυγούστου 2021 για τη θέσπιση ορισμένων 
κανόνων σχετικά με το πιστοποιητικό που χορηγείται σε 
επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων και εξαγωγείς τρίτων 
χωρών που δραστηριοποιούνται στις εισαγωγές βιολογι-
κών και υπό μετατροπή προϊόντων στην Ένωση και για 
την κατάρτιση του καταλόγου των αναγνωρισμένων αρ-
χών ελέγχου και φορέων ελέγχου σύμφωνα με τον κανο-
νισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, EEL 297/20-08-2021 (24-31). 

• Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1375 της 
Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση 
του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/33 όσον 
αφορά την τροποποίηση των παραδοσιακών ενδείξεων 
στον αμπελοοινικό τομέα, EEL 297/20-08-2021 (16-17).  

• Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1374 της Επι-

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8sENLc0JBky33U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteQDlEsQmgnnvvK9SodfoOIaxjUWyucuBxlp99SN2Rcb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ybRP_RC2z2i4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfVBCtWsqsjh6vDww1XS0TrnN5hhOrZBDs5LhRRH3ZBF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.339.01.0084.01.ELL&toc=OJ:L:2021:339:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.339.01.0084.01.ELL&toc=OJ:L:2021:339:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.339.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2021:339:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.339.01.0029.01.ELL&toc=OJ:L:2021:339:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.336.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.336.01.0007.01.ELL&toc=OJ:L:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.336.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:336:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.334.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.334.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:334:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.328.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2021:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.316.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:316:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.313.01.0035.01.ELL&toc=OJ:L:2021:313:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.305.01.0006.01.ELL&toc=OJ:L:2021:305:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.303.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2021:303:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.300.01.0070.01.ELL&toc=OJ:L:2021:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.297.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2021:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.297.01.0016.01.ELL&toc=OJ:L:2021:297:TOC
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τροπής της 12ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε-
τικά με τις ειδικές απαιτήσεις υγιεινής για τα τρόφιμα ζω-
ικής προέλευσης, EEL 297/20-08-2021 (1-5). 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1372 της Επιτροπής της 17ης Αυ-
γούστου 2021 για την τροποποίηση του παραρτήματος 
IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την 
απαγόρευση χορήγησης πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης 
ως ζωοτροφών σε εκτρεφόμενα μη μηρυκαστικά ζώα, 
πλην των γουνοφόρων ζώων, EEL 295/18-08-2021 (1).  

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1371 Της Επιτροπής 
της 16ης Αυγούστου 2021 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/605 
για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για την αφρικανι-
κή πανώλη των χοίρων, EEL 294/17-08-2021 (14-53).

• Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1342 της 
Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2021 για τη συμπλήρωση 
του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες για τις πληρο-
φορίες που πρέπει να αποστέλλονται από τρίτες χώρες 
και από τις αρχές ελέγχου και τους φορείς ελέγχου για 
τους σκοπούς της εποπτείας της αναγνώρισής τους σύμ-
φωνα με το άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3 του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τα εισα-
γόμενα βιολογικά προϊόντα και τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται κατά την άσκηση της εν λόγω εποπτείας, 
EEL 292/16-08-2021 (20-24). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1355 της Επιτρο-
πής της 12ης Αυγούστου 2021 σχετικά με τα πολυετή 
εθνικά προγράμματα ελέγχου για τα κατάλοιπα φυ-
τοφαρμάκων, που οφείλουν να καταρτίσουν τα κράτη 
μέλη, EEL 291/13-08-2021 (120).

• Διορθωτικό στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τα λιπάσματα, EEL 
288/11-08-2021 (52).

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1329 της Επιτρο-
πής της 10ης Αυγούστου 2021 για την τροποποίηση 
των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2020/2235, (ΕΕ) 
2020/2236, (ΕΕ) 2021/403 και (ΕΕ) 2021/404 όσον αφο-
ρά την παράταση της μεταβατικής περιόδου για τη χρήση 
πιστοποιητικών υγείας των ζώων, επίσημων πιστοποιητι-
κών και πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσημων πι-
στοποιητικών που απαιτούνται για την είσοδο στην Ένω-
ση ορισμένων φορτίων, EEL 288/11-08-2021 (48-51). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1326 της Επιτρο-
πής της 10ης Αυγούστου 2021 για την έγκριση της 
διάθεσης στην αγορά του ελαίου Schizochytrium sp. 
(FCC-3204) ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονι-
σμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελε-
στικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής, EEL 
288/11-08-2021 (24-27).  

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1325 της Επιτρο-
πής της 10ης Αυγούστου 2021 για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/977 όσον αφορά 
την περίοδο εφαρμογής των προσωρινών μέτρων σχε-
τικά με τους ελέγχους για την παραγωγή βιολογικών 
προϊόντων, EEL 288/11-08-2021 (21-23). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1324 της Επιτρο-
πής της 10ης Αυγούστου 2021 για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1597/2002 όσον αφορά τη μορ-
φή υποβολής των εθνικών καταλόγων βασικού υλικού 
για την παραγωγή δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, 
EEL 288/11-08-2021 (19-20).   

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1317 της Επιτροπής της 9ης Αυ-
γούστου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1881/2006 όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπτά 
επίπεδα μολύβδου σε ορισμένα τρόφιμα, EEL 286/10-
08-2021 (1-4).  

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1307 της Επιτροπής 
της 6ης Αυγούστου 2021 για την τροποποίηση του πα-
ραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 
για έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών 
υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορι-
σμένα κράτη μέλη, EEL 285/09-08-2021 (1). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1295 της Επιτρο-
πής της 4ης Αυγούστου 2021 σχετικά με παρέκκλιση 
για το έτος 2021 από το άρθρο 75 παράγραφος 1 τρίτο 
εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το επίπεδο των προκαταβολών για τις άμεσες ενισχύσεις 
και τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με 
τις εκτάσεις και τα ζώα, EEL 282/05-08-2021 (3-4).

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1280 της Επιτρο-
πής της 2ας Αυγούστου 2021 όσον αφορά μέτρα σχετι-
κά με την ορθή πρακτική διανομής για τις δραστικές ου-
σίες που χρησιμοποιούνται ως αρχικά υλικά σε κτηνια-
τρικά φάρμακα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/6 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EEL 
279/03-08-2021 (1-14).

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1268 της Επιτρο-
πής της 29ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση του 
παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/605 για τη θέσπιση ειδικών μέτρων ελέγχου για 
την αφρικανική πανώλη των χοίρων, EEL 277/02-08-
2021 (99-136).

• Κανονισμός (EΕ) 2021/1239 του Συμβουλίου της 
29ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση των κανονι-
σμών (ΕΕ) 2019/1919, (ΕΕ) 2021/91 και (ΕΕ) 2021/92 
όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες για 
το 2021 στα ενωσιακά και μη ενωσιακά ύδατα, EEL 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.297.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:297:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.295.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.294.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2021:294:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.292.01.0020.01.ELL&toc=OJ:L:2021:292:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.291.01.0120.01.ELL&toc=OJ:L:2021:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.288.01.0052.01.ELL&toc=OJ:L:2021:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.288.01.0052.01.ELL&toc=OJ:L:2021:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.288.01.0048.01.ELL&toc=OJ:L:2021:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.288.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2021:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.288.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2021:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.288.01.0021.01.ELL&toc=OJ:L:2021:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.288.01.0019.01.ELL&toc=OJ:L:2021:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.286.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.286.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.285.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.282.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:282:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.279.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.279.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:279:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.277.01.0099.01.ELL&toc=OJ:L:2021:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.277.01.0099.01.ELL&toc=OJ:L:2021:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.276.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:276:TOC
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276/31-07-2021 (1).
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1248 της Επιτρο-

πής της 29ης Ιουλίου 2021όσον αφορά μέτρα σχετικά 
με την ορθή πρακτική διανομής για τα κτηνιατρικά 
φάρμακα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/6 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EEL 
272/30-07-2021 (46-66).

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1247 της Επιτροπής της 
29ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση του παραρτή-
ματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα 
ανώτατα όρια καταλοίπων για την ουσία mandestrobin 
(μανδεστροβίνη) στα σταφύλια και στις φράουλες, EEL 
272/30-07-2021 (33-45).

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1246 της Επιτρο-
πής της 28ης Ιουλίου 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 272/30-07-2021 (30-32).

Τεύχος 53 Νομοθεσία

Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΗ

• Στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και η Επιτροπή γιορτάζουν την καθιέρω-
ση της «ημέρας βιολογικής παραγωγής της ΕΕ», 
η οποία θα διοργανώνεται κάθε χρόνο. Τα τρία θεσμι-
κά όργανα υπέγραψαν κοινή δήλωση, με την οποία η 
23η Σεπτεμβρίου καθιερώνεται στο εξής ως ημέρα βι-
ολογικής παραγωγής της ΕΕ. Η καθιέρωση της ημέρας 
βιολογικής παραγωγής ακολουθεί την έγκριση από την 
Επιτροπή του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη της βι-
ολογικής παραγωγής στις 25 Μαρτίου 2021, στο πλαί-
σιο του οποίου ανακοινώθηκε η δημιουργία μιας τέτοιας 
ημέρας για την καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τη βιο-
λογική παραγωγή. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ. 

• Στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, η Επιτροπή κάνει ένα σημα-
ντικό βήμα για τη μείωση των αποβλήτων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και της ταλαιπω-
ρίας που προκαλεί στους καταναλωτές η ύπαρξη δια-
φορετικών, ασύμβατων φορτιστών για τις ηλεκτρονικές 
συσκευές. Πολυετής συνεργασία με τη βιομηχανία στο 
πλαίσιο μιας εθελοντικής προσέγγισης έχει επιφέρει 
μείωση του αριθμού των φορτιστών κινητών τηλεφώ-
νων από 30 σε 3 κατά την τελευταία δεκαετία, αλλά δεν 
πέτυχε την πλήρη επίλυση του προβλήματος. Πλέον, η 
Επιτροπή προτείνει νομοθεσία για την καθιέρωση μιας 
κοινής λύσης φόρτισης για όλες τις σχετικές συσκευές. 
Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

• Στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, η Επιτροπή ενέκρινε πρότα-
ση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2022 
στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Η πρόταση προ-
ωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων 
στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο και υλοποιεί τις 
πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στη δήλω-
ση MedFish4Ever και στη δήλωση της Σόφιας. Αντικα-
τοπτρίζει τη φιλοδοξία της Επιτροπής για την επίτευξη 
βιώσιμης αλιείας σε αυτές τις δύο θαλάσσιες λεκάνες, 
σύμφωνα με την πρόσφατα εγκριθείσα στρατηγική της 
Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) του 

2030. Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ.  
• Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας με θέμα: «Διάλογος με-

ταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών»- Τοποθέτηση 
Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Γεωργίου Στύλιου , στις 9 Σεπτεμβρίου 2021. Δείτε το 
δελτίο τύπου του Υπ.Α.Α.Τ. ΕΔΩ. 

• Το 2020 σημειώθηκε μία ακόμη βελτίωση στην ηγετική 
θέση της ΕΕ μεταξύ των μεγαλύτερων εξαγωγέων αγρο-
διατροφικών προϊόντων του κόσμου. Από πλευράς εισα-
γωγών, η ΕΕ κατέστη ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας 
μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, σύμφωνα 
με έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2021. 
Δείτε το δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε στις 13 Αυγούστου 
να καταχωρίσει Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με 
τίτλο «ReturnthePlastics: μια Πρωτοβουλία Πολιτών για 
την εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ συστήματος επιστρεφόμε-
νης εγγύησης για την ανακύκλωση πλαστικών φιαλών». 
Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ 

• ΥπΑΑΤ, Σπ. Λιβανός: Αυτές είναι οι επτά μεγάλες μεταρ-
ρυθμίσεις της ΚΑΠ- Ομιλία ΥπΑΑΤ στη Συνδιάσκεψη για 
τη νέα ΚΑΠ που έγινε στην Κομοτηνή. Δείτε το σχετικό 
δελτίο τύπου ΕΔΩ.

• Στις 29 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 
νέες τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 
θωράκιση των έργων υποδομής έναντι της κλιματικής 
αλλαγής για την περίοδο 2021-2027. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση κλιματικών 
παραμέτρων στις μελλοντικές επενδύσεις και στην ανά-
πτυξη έργων υποδομής από κτίρια και υποδομές δικτύ-
ων έως μια σειρά δομημένων συστημάτων και περιου-
σιακών στοιχείων. Κατ› αυτόν τον τρόπο, οι θεσμικοί και 
ιδιωτικοί Ευρωπαίοι επενδυτές θα είναι σε θέση να λαμ-
βάνουν αποφάσεις μετά λόγου γνώσεως σχετικά με έργα 
που θεωρούνται συμβατά με τη συμφωνία του Παρισιού 
και τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα. Μπορείτε να δείτε 
το σχετικό δελτίο τύπου ΕΔΩ.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.276.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:276:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.272.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2021:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.272.01.0046.01.ELL&toc=OJ:L:2021:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.272.01.0033.01.ELL&toc=OJ:L:2021:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.272.01.0033.01.ELL&toc=OJ:L:2021:272:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.272.01.0030.01.ELL&toc=OJ:L:2021:272:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4821
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4613
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4743
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/11755-dt09092a
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4584
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4182
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/11607-dt290721d
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3943
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Διαβούλευση

Μεταπτυχιακά / Εργασία
Τεύχος 53

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ελλάδα
• Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ.. 
• ΥΠΑΑΤ : Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε ο ΥΠΑΑΤ Σπήλιος Λιβανός το Ενδιάμεσο Κείμενο για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 

της ΚΑΠ 2023-2027. Δείτε το δελτίο τύπου και τον σχετικό σύνδεσμο  ΕΔΩ. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

• Από το Τμήμα Γεωλογίας  του Α.Π.Θ. ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα λειτουργήσει το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» 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 περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

• Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό  έτος 2021-2022 προκηρύσ-
σει 25 (είκοσιπέντε) θέσεις συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εφαρμοσμένη και 
Περιβαλλοντική Γεωλογία (Applied & Environmental Geology)» σε τρεις κλάδους ειδίκευσης: α) Τεχνική Γεω-
λογία και Περιβάλλον (Engineering Geology & Environment) β) Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία (Applied 
Geophysics & Seismology) γ) Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον (Mineral Resources – Environment). Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του προγράμματος μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2021 και 
ώρα 13:00. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.   

ΕΡΓΑΣΙΑ

• Ζητείται Γεωλόγος με εμπειρία σε γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες δημοσίων έργων. Για περισσότερες πληροφορί-
ες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

• Ζητείται Δασολόγος με εμπειρία σε δασικές μελέτες δημοσίων έργων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε 
ΕΔΩ.  

• Ζητείται Γεωπόνος από σποροπαραγωγική εταιρεία. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 
• Η AGROTECHNICA OBEE, εταιρία φυτοπροστατευτικών προϊόντων στη ΒΙ.ΠΕ.Θεσσαλονίκης (2310797386, 

dkekridou@agrotechnica.gr), επιθυμεί συνεργασία με άτομο που να έχει εμπειρία στον τομέα των πωλήσεων Φυτο-
προστατευτικών Προϊόντων για κάλυψη των πωλήσεων εμπορικού τομέα της Βόρειας Ελλάδος και για την περιοχή 
της Κεντρικής Μακεδονίας. Παρακαλούμε για την αναγγελία της παραπάνω αγγελίας και αποστολή του όποιου βιο-
γραφικού στο dkekridou@agrotechnica.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/11813-dt210921a
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24070&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24035&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24193&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24192&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24191&TabID=4
mailto:dkekridou@agrotechnica.gr
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24157&TabID=4
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Τεύχος 53 Ημερολόγο Εκδηλώσεων

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3-6
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2021

20Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΄21»
ΤΡΙΚΑΛΑ

Ελληνική Δασολογική Εταιρεία
Web: http://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 

4-6
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2022

IOBC-WPRS MEETING ON CITRUS PESTS, DISEASES 
AND WEEDS

ΝΑΥΠΛΙΟ

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

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

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 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2022 

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. 
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής
 Βελτίωσης Φυτών

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

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://web.nitlab.inf.uth.gr/iobc_citrus/
http://www.gsg2022.gr
mailto:gsg2022@nbevents.gr
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