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Αποσύρθηκε η τροπολογία που προέβλεπε τη δυνατότητα 
άσκησης του επαγγέλματος του Γεωπόνου από κατόχους 

τίτλων σπουδών τριετούς διάρκειας
Μετά από τεκμηριωμένες σχετικές παρεμβάσεις του Γε-

ωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός ανακοίνω-
σε την απόσυρση της τροπολογίας που είχε κατατεθεί στο 
Σχεδίου Νόμου «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού 
της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσε-
ων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή 
κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», με την οποία προ-
βλέπονταν η δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του 
Γεωπόνου από κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικής 
ισοδυναμίας τίτλου σπουδών. Υπογραμμίζεται ότι με τη 
συγκεκριμένη ρύθμιση παρέχονταν ουσιαστικά η δυνα-
τότητα σε κατόχους τίτλων σπουδών τριετούς διάρκειας, 
να ασκούν επαγγελματικές δραστηριότητες που άπτονται 
θεμάτων δημόσιας υγείας, ασφάλειας τροφίμων και προ-
στασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες σήμερα, σύμφωνα με 

τον νόμο, ασκούνται από κατόχους τίτλων σπουδών πεντα-
ετούς διάρκειας και μάλιστα επιπέδου integrated master.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. χαιρετίζει την απόσυρση της ως άνω τρο-
πολογίας και εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Λιβανό, 
τους Υφυπουργούς κ.κ. Γ. Στύλιο και Σ. Κεδίκογλου, καθώς 
και όλους τους Βουλευτές - Μέλη του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου που στήριξαν την προσπάθεια του Επιμελητηρίου.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις διατάξεις της εν λόγω τροπο-
λογίας που αφορούσαν τη δυνατότητα άσκησης γεωτεχνι-
κού επαγγέλματος από τους αποφοίτους των νέων γεω-
τεχνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων που ιδρύθηκαν 
με τους Νόμους 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019, 
αναμένουμε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. να επεξεργαστεί και να προ-
ωθήσει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, νέα σχετική 
νομοθετική ρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές 
παρατηρήσεις του Επιμελητηρίου.

Παρουσία του Προέδρου του  ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
στην Διάσκεψη για το Μέλλον 

της Ευρώπης που οργάνωσε η Ο.Κ.Ε.
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η Διάσκεψη για το 

Μέλλον της Ευρώπης με πρωτοβουλία της Ο.Κ.Ε. στην 
οποία παραβρέθηκε και ανέπτυξε ομιλία σχετική με την 
Κλιματική Αλλαγή και την Γεωργική Ανάπτυξη,  ο Πρό-
εδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Σπυρίδων Μάμαλης. Οι θεματικές 
ενότητες της εκδήλωσης αναφέρονταν στην οικονομία, 
στην κοινωνική δικαιοσύνη, στην απασχόληση, στην κλι-
ματική αλλαγή, στο περιβάλλον, στην υγεία, στον ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο και στη μετανάστευση 
καθώς και στην Ευρωπαϊκή δημοκρατία, στις αξίες, στα δι-
καιώματα και στο κράτος δικαίου. Δείτε το σχετικό Δελτίο 
τύπου του Επιμελητηρίου ΕΔΩ.    

Κυκλοφόρησε το Επιστημονικό 
Περιοδικό του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

«ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ»
Κυκλοφόρησε το τεύχος 1/2021 του Επιστημονικού Πε-

ριοδικού «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» του 
Επιμελητηρίου (Τόμος 30 Σειρά VI) και περιλαμβάνει συ-
νολικά τέσσερεις ερευνητικές εργασίες, τρεις δασολογικές 
και μία γεωπονική. Το Περιοδικό είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (www.geotee.gr /Εκδόσεις- Εκ-
δηλώσεις/Περιοδικές Εκδόσεις/Γεωτεχνικά Επιστημονικά 
Θέματα). ΤΕΥΧΟΣ 1/2021. 

mailto:pub_relations@geotee.gr
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24388&TabID=2
http://www.geotee.gr
https://www.geotee.gr/ShowArticle.aspx?CatID=2&RefID=42
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

Απαντώντας σε ερωτήματα που τέθηκαν από τον Συνή-
γορο του Πολίτη, το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελ-
λάδας του Επιμελητηρίου επισημαίνει τα προβλήματα που 
υπάρχουν στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις κλαδεύσεις 
δένδρων εντός αστικού ιστού και τα λάθη που γίνονται στις 
σχετικές διαδικασίες που ακολουθούνται. Το παράρτημα 
προτείνει λύσεις και εκφράζει απόψεις για την ορθή δια-
χείριση του αστικού πρασίνου στο έγγραφο που ακολουθεί 
ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Η Διοικούσα Επιτροπή του παραρτήματος απέστειλε επι-

στολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 
κ. Σπήλιο Λιβανό εντοπίζοντας προβλήματα που προ-
κύπτουν από τη μεταβατική διάταξη για τον καθορισμό 
τύπων και τεχνικών προδιαγραφών των θερμοκηπίων 
ζητώντας να τροποποιηθεί ως προς τα υφιστάμενα εγκε-
κριμένα θερμοκήπια. Δείτε τη σχετική επιστολή ΕΔΩ. 

• Το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Επιμελητηρί-
ου απέστειλε έγγραφο στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων κ. Σ. Λιβανό και στον αρμόδιο Υφυ-
πουργό για θέματα αλιείας κ. Σ. Κεδίκογλου, τονίζοντας 
την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για τη στήριξη της 
μυδοκαλλιέργειας, της παράκτιας αλιείας και της αλιείας 
στις λίμνες και τα ποτάμια της Κεντρικής Μακεδονίας, 
λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Το έγ-
γραφο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Το παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπ’ όψη τη 

διαχρονικά φθίνουσα πορεία της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας σε σειρά κοινωνικό – οικονομικών δεικτών, 
από την πρώτη στιγμή αναγνώρισε την αναγκαιότητα να 
μετατραπούν σε ευκαιρία, οι δυσμενείς κατ’ αρχάς για 
την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε όρους απασχό-
λησης και εισοδήματος, αποφάσεις σε Ευρωπαϊκό και 
σε Εθνικό επίπεδο, για τη μετάβαση της οικονομίας στη 
μετά λιγνίτη εποχή. Έτσι κατέθεσε στην Περιφέρεια Δυ-
τικής Μακεδονίας, επενδυτικές προτάσεις και διορθω-
τικές παρεμβάσεις και προβληματισμούς που χρήζουν 
ιδιαίτερης διαχείρισης από την Περιφέρεια. Δείτε το σχε-
τικό έγγραφο ΕΔΩ.  

• Με αφορμή δημοσίευμα που αφορά την πρόθεση του 
Υπ.Α.Α.Τ. για την κατανομή των κονδυλίων της δημόσι-
ας δαπάνης, στις 13 περιφέρειες της χώρας, ενόψει της 

πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση νέων γε-
ωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020, το Παράρτημα Δυτικής 
Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εκφράζει τον προβληματισμό 
και την ανησυχία του για την άδικη μεταχείριση της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας την αύξηση 
των πόρων του προγράμματος σε τουλάχιστον 40 εκα-
τομμύρια ευρώ. Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ. 

• Τα τελευταία αρκετά χρόνια αποτελεί γενική πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παροτρύνει τα μέλη της 
να εντάσσουν στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΠΑΑ) ποικίλες δράσεις για την πρόληψη ζημιών 
από την άγρια πανίδα σε αγροτοκτηνοτροφικές εκμε-
ταλλεύσεις καθώς αυτές δημιουργούν εκατέρωθεν ένα 
ουσιώδες πλαίσιο προστασίας αφενός περιορίζοντας τις 
σχετικές ζημίες στην παραγωγή και αφετέρου, έμμεσά 
αλλά ουσιαστικά, βελτιώνοντας τις συνθήκες προστασίας 
σημαντικών και αυστηρά προστατευόμενων ειδών της 
άγριας πανίδας αφού περιορίζουν καταλυτικά τις σχετι-
κές συγκρούσεις. Το σχετικό έγγραφο που απέστειλε το 
παράρτημα στο Υπ.Α.Α.Τ. για την προστασία της Γεωρ-
γοδιατροφικής δραστηριότητας από την άγρια πανίδα 
μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Το Περιφερειακό Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονί-

ας, με επιστολή που απέστειλε στους Δήμους των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Καβάλας, Θάσου και 
Σερρών, επισημαίνει την αναγκαιότητα σύνταξης των 
προβλεπόμενων από τον νόμο διαχειριστικών μελετών 
και τεχνικών εκθέσεων για τα πάρκα και τα άλση που 
ανήκουν στην αρμοδιότητά τους, τονίζοντας ότι αποτε-
λεί προϋπόθεση για την έγκριση των έργων σε χώρους 
πρασίνου η ύπαρξη εγκεκριμένης διαχειριστικής μελέ-
της ή εγκεκριμένης τεχνικής έκθεσης. Το σχετικό έγγρα-
φο μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

• Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Επιμελη-
τηρίου, με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του 
Υπ.Α.Α.Τ., εκφράζει την έντονη  διαμαρτυρία του για 
την κατανομή των κονδυλίων ανά Περιφέρεια, στην 3η 
πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γε-
ωργών» του Π.Α.Α. 2014-2020, τονίζοντας τη σημασία 
που έχει ο πρωτογενής τομέας για τις περιφέρειες Ανα-
τολικής Μακεδονίας & Θράκης αλλά και τη διάθεση των 
αγροτών αυτών των δύο περιφερειών όχι μόνο να ασχο-
ληθούν με την αγροτική παραγωγή αλλά και να επενδύ-
σουν σε αυτήν. Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ.   

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24264&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24307&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24318&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24321&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24341&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24401&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24365&TabID=3
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24405&TabID=3
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
Το Περιφερειακό Παράρτημα Θράκης εξέδωσε Δελτίο 

Τύπου ζητώντας  την αύξηση του ποσού δημοσίας δαπά-
νης που θα διατεθεί για τη στήριξη των Νέων Γεωργών 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο 
πλαίσιο υλοποίησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση 
Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014 – 2020, κατά τη μεταβατι-
κή περίοδο 2021 και 2022. Την Ανακοίνωση του παραρτή-
ματος μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλά-
δας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με επιστολή του προς τον Υπουργό Α.Α.Τ., 
επεσήμανε τα προβλήματα που απορρέουν από τις μεταβα-

τικές διατάξεις (Άρθρο 28) της Υ.Α. 2243/333582/27-11-
2020 για τον καθορισμό των τύπων και τεχνικών προδια-
γραφών των Θερμοκηπίων και κατέθεσε τις προτάσεις του 
για την αντιμετώπισή τους. Δείτε τη σχετική επιστολή ΕΔΩ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Το Παράρτημα Κρήτης του Επιμελητηρίου, με επιστολή 

του προς τους Υφυπουργούς  Α.Α.Τ., επεσήμανε τα προ-
βλήματα που προκύπτουν από τις μεταβατικές διατάξεις 
(Άρθρο 28) της Υ.Α. 2243/333582/27-11-2020 για τον κα-
θορισμό των τύπων και τεχνικών προδιαγραφών των Θερ-
μοκηπίων και κατέθεσε τις προτάσεις του για την αντιμε-
τώπιση και βελτίωσή τους, ζητώντας σχετική τροποποίηση. 
Μπορείτε να δείτε το έγγραφο που στάλθηκε στην πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου ΕΔΩ.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Υ.A. 2933/327864/19-11-2021: Θέσπιση των ανα-

γκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθμ. 
2018/273 και (ΕΕ) αριθμ. 2018/274, σχετικά με τη δι-
αχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις, ΦΕΚ 
5422/Β/22.11.2021.  

• Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/107168/1444/11-11-2021: Ανα-
θεώρηση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της 
ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό 
των σταθμών παρακολούθησης και των υπόχρεων Φο-
ρέων για τη λειτουργία τους, σύμφωνα με το άρθρο 4, 
παρ. 4 του ν. 3199/2003 (Α’ 280). Αντικατάσταση της 
υπ’ αρ. 140384/2011 (Β’ 2017) κοινής υπουργικής από-
φασης, ΦΕΚ 5384/Β/19.11.2021.  

• Κ.Υ.Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4849/04-11-2021: Αναμόρ-
φωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου 
οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, 
ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριο-
τήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων 
στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νο-
μοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις, ΦΕΚ 
207/Α/05.11.2021   

• Υ.Α. 4496/2-11-2021: 3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 
3886/11-05-2018 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής των 
Υπομέτρων – 16.2 ’’ Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησια-
κών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας 
για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωρ-
γίας’’ και 16.1 - 16.5 ’’Συνεργασία για περιβαλλοντικά 

έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την 
κλιματική αλλαγή’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», ΦΕΚ 5180/Β/09.11.2021. 

• Υ.Α. 7194/29-10-2021:  Προσδιορισμός των προϊόντων 
της περ. γ) του άρθρου 2 και της περ. β) του άρθρου 2 του 
ν. 4792/ 2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσί-
δα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 54), ΦΕΚ 5141/Β/05.11.2021.  

• Κ.Υ.Α. 1417/301825/01-11-2021: Τροποποίηση της 
υπό στοιχεία οικ. 15684/Γ2/ 2822/22.12.2006 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών “Χορή-
γηση πτυχίων χειριστών και αδειών οδήγησης γεωρ-
γικών μηχανημάτων σε αλλοδαπούς” (Β’ 1928), ΦΕΚ 
5115/Β/04.11.2021.  

• Κ.Υ.Α. 1416/301819/01-11-2021:  Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 435/13104/26.01.2016 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Ισχύς και ανανέ-
ωση άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχα-
νήματος και ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού και 
χειριστού αγροτικού μηχανήματος, καθώς και κατόχου 
άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος 
που υποχρεούται σε ανανέωση αυτής” (Β’ 378), ΦΕΚ 
5115/Β/04.11.2021.  

• Υ.Α. 531/301236/29-10-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
138/102859/14-04-2020 (Β’ 1622) απόφασης του 
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
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και Τροφίμων σχετικά με τον καθορισμό του ακριβούς 
περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής, της 
δράσης 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισ-
σοκομίας», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 
για τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και εμπορί-
ας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα μελισσοκο-
μικά έτη 2020-2022, ΦΕΚ 5060/Β/01.11.2021. 

• Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/99709/796 /22-10-2021:Τε-
χνικές Προδιαγραφές Μελέτης Προσβασιμότητας, ΦΕΚ 
5045/Β/01.11.2021.

• Υ.Α. 1633/297023/25-10-2021: Έγκριση προγράμματος 
οικονομικών αποζημιώσεων, ενισχύσεων και λειτουργι-
κών δαπανών που προκύπτουν από την επιβολή κτη-
νιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου 
της χώρας, (διερεύνηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, 
εκρίζωση, έκτακτες επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής 
των ισχυουσών ειδικών κτηνιατρικών διατάξεων, για το 
έτος 2021, ΦΕΚ 5016/Β/27.10.2021. 

• Υ.Α. 1652/291684/20-10-2021: Τροποποίηση της υπ΄ 
αρ. 481/66703/9-6-2016 υπουργικής απόφασης περί 
καθορισμού πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.2.1, 
«Γενετικοί Πόροι στην κτηνοτροφία» (Β΄ 1994) του Υπο-
μέτρου 10.2, Μέτρο 10, του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014 – 2020, ΦΕΚ 4985/Β/27.10.2021. 

• Υ.Α. 1710/293416/15-10-2021: 10η Τροποποίηση της 
υπ’  αρ. 593/37447/ 31-3-2017 απόφασης «Καθορι-
σμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 
“Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή 
και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 
2014- 2020» (Β’ 1190), ΦΕΚ 4957/Β/26.10.2021.  

• Υ.Α. 525/291651/20-10-2021: Καθορισμός των λεπτο-
μερειών εφαρμογής της δράσης 1.5 «Παρακολούθηση 
και αξιολόγηση της ορθής και αποτελεσματικής υλοποί-
ησης του Μελισσοκομικού Προγράμματος» στο πλαίσιο 
υλοποίησης του προγράμματος βελτίωσης της παραγω-
γής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για 
τα έτη 2021 και 2022, ΦΕΚ 4955/Β/26.10.2021.  

• Υ.Α. 181/285321/13-10-2021: Συγκρότηση των καθ’ 
ύλην αρμόδιων Τριμελών Επιτροπών Ενστάσεων της 
παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά 
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», ΦΕΚ 
4926/Β/25.10.2021. 

• K.Y.Α. Δ3(α)27033/14-10-2021: Χρήση φαρμακευ-
τικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης εκτός των 
όρων της άδειας κυκλοφορίας σε είδη ζώων που δεν 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τροφίμων, ΦΕΚ 
4831/B/19.10.2021. 

• Κ.Υ.Α. 709/287335/14-10-2021: Κανονισμός Λειτουρ-
γίας των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΦΕΚ 4807/Β/18.10.2021 

• Υ.Α. 515/28337/12-10-2021: Παρεκκλίσεις από τις δια-
τάξεις των υπ’  αρ. 137/102856/14-04-2020 (Β’ 1576) 
και 138/102859/ 14-04-2020 (Β’ 1622) αποφάσεων του 
Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, ΦΕΚ 4806/Β/18.10.2021.  

• Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/72683/2709/11-10-2021: Έγκρι-
ση του Οργανισμού του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «Οργανισμός Φυ-
σικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.
ΠΕ.Κ.Α.)», ΦΕΚ 4768/Β/ 16.10.2021.  

• Υ.Α. 2611/284046/13.10.2021: Αύξηση του φυσικού 
κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προ-
ϊόντων για την αμπελοοινική περίοδο 2021-2022, ΦΕΚ 
4758/Β/14.10.2021.  

• Υ.Α. 4100/7-10-2021: 7η τροποποίηση της υπ’ αρ. 
8585/10-10-2016 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του 
Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 
2014 - 2020», ΦΕΚ 4751/Β/14.10.2021.  

• Υ.Α. 4046/05-04-2021: 8η τροποποίηση της υπ’ αρ. 
13158/2017 (Β’ 4302) απόφασης του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Καθορισμός 
πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 ”Υλοποίηση 
επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα 
της εκμετάλλευσης“ και 4.1.3 ”Υλοποίηση επενδύσεων 
που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προ-
στασία του περιβάλλοντος“ του Προγράμματος Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», ΦΕΚ 
4672/Β/ 08.10.2021. 

• Υ.Α. 2456/04-10-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
3750/21-11-2019 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων “Συγκρότηση Επενδυτικής 
Επιτροπής του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓ-
ΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»” (Β’ 4294) , ΦΕΚ 
4671/Β/08.10.2021. 

• Υ.Α. 2357/27-09-2021: Τροποποίηση της υπ’  αρ. 
3714/21-11-2019 υπουργικής απόφασης «Ορισμός Δι-
καιούχου ενεργειών τεχνικής βοήθειας του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 στη Διεύθυνση 
Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β’ 4402), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ΦΕΚ 4586/Β/05.10.2021. 

• Κ.Υ.Α. 1217/264725/27-09-2021: Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 873/55993/20.05.2015 κοινής απόφασης του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώ-
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8mtRXIyixa2D3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX_O4FgkFRHibZvV3rdabsiz0vj3oZaTNNbsZ5zSHTnC
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8mtRXIyixa2AfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaQpZ7WyzoF95eRdZqdelY2VdMmvRpKXMEe-Qu5Di1gH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vBBPEbiZWHjuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtakqyWDSwctUytWszL3l9wR49sBoLIgZ1Lfx0SepyQ4f
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81PFDXzfLqwTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRZlUsoD2XdtWkBpBR6vt68J9PUNdxHzsYd05Col8oVX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81PFDXzfLqwTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRZlUsoD2XdtWkBpBR6vt68J9PUNdxHzsYd05Col8oVX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL81PFDXzfLqwQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb5a7NpljtSjjeRT9Gfv69zZANTwYBs4vly2GoMcQB16
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8efgz5iwAuHrnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteSvWtp9UpATtdEzlgrrS2x6FKqf7K8Brqu4feg_LSRu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8efgz5iwAuHrnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteSvWtp9UpATtdEzlgrrS2x6FKqf7K8Brqu4feg_LSRu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8efgz5iwAuHotiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQLiq7-GEicE-sctWkykGrRvuSuQs7xxnXiwxowUcROW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8efgz5iwAuHotiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQLiq7-GEicE-sctWkykGrRvuSuQs7xxnXiwxowUcROW
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8I6km-pXQuJsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcFITE0VsxG0Jx8aJ9LLlQaUTi0rXwUVy6KZ1H10a4ZM
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Γραφείο Απασχόλησης ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τηρείται στην ιστοσελίδα του Επιμελητη-
ρίου με σκοπό να ενημερώνει τους Γεωτεχνικούς για προσφερόμενες θέσεις 
εργασίας και παράλληλα οι Γεωτεχνικοί να βρίσκουν βήμα δηλώνοντας την 
επιθυμία τους για εργασία (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. )

ρας» (Β΄ 942), ΦΕΚ 4585/Β/05.10.2021. 
• Υ.Α. 2004/29-09-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 

1370/15.06.2021 απόφασης του Υφυπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Όροι και ρυθμίσεις 
σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποί-
ηση της Δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 “Μέτρα για τη 
δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης 
της COVID-19”, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 
2014-2020» (Β’ 2860), ΦΕΚ 4579/Β/04.10.2021. 

• K.Y.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846/29-09-2021: Μέτρα 
και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε 
εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 «περί υγειονομι-
κής ταφής των αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με 
την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018, ΦΕΚ 
4514/Β/30.09.2021 . 

• Υ.Α. 104186/24-09-2021:Tροποποίηση της υπ’ αρ. 
90043/10.8.2021 υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 
που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα και 
μη εμπορική δραστηριότητα. Εγγραφή και υποχρεώ-
σεις δημοσιότητας των φυσικών προσώπων που εγ-
γράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. βάσει Κ.Α.Δ.» (Β’ 4066), ΦΕΚ 
4486/Β/29.09.2021.  

• Υ.Α. 3764/24-09-2021:Λεπτομέρειες εφαρμογής του 
υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλά-
δας 2014 - 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 
2022, ΦΕΚ 4456/Β/29.09.2021.

• Υ.Α. 2431/265271/28-09-2021:Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
184/27855/2021 υπουργικής απόφασης «Προγράμματα 
Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιό-
δου 2021- 2022» (Β’ 339), ΦΕΚ 4448/28.09.2021.

• Ν.4832/24-9-2021:Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο 
και για τον μηχανισμό εφαρμογής, την κρατική εποπτεία 
και τους γενικούς όρους υλοποίησης του Μεταφορικού 
Ισοδυνάμου, ΦΕΚ 172/Α/25.09.2021 .

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2027 της 

Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2021 για την τρο-
ποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2020/884 σχετικά με τις παρεκκλίσεις από τον κατ’ 

εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 για την αντι-
μετώπιση της κρίσης στον αμπελοοινικό τομέα λόγω 
της πανδημίας COVID-19 και για την τροποποίηση του 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, EEL 
415/22-11-2021 (4-6).  

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/2026 της 
Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2021 για την τρο-
ποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2020/592 όσον αφορά ορισμένες προσωρινές παρεκ-
κλίσεις από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον αμπελο-
οινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και τις πε-
ριόδους εφαρμογής τους, EEL 415/22-11-2021 (1-3).  

• Απόφαση (ΕΕ) 2021/2025 του Συμβουλίου της 15ης Νο-
εμβρίου 2021 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου των Μελών του Διεθνούς Συμβουλίου 
Ελαίας όσον αφορά πρότυπο εμπορίας που ισχύει για 
τα ελαιόλαδα και τα πυρηνέλαια, EEL 411/19-11-2021 
(40). 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/2024 της Επιτρο-
πής της 18ης Νοεμβρίου 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 411/19-11-2021 (3-39). 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2010 της Επιτροπής της 
17ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές για 
τα γεωργικά φάρμακα, όσον αφορά τον κατάλογο των 
δραστικών ουσιών, EEL 410/18-11-2021 (4-50).  

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2002 του Συμβουλίου της 
15ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του κανο-
νισμού (ΕΕ) 2021/90 σχετικά με τον καθορισμό για το 
2021 των αλιευτικών δυνατοτήτων στη Μεσόγειο θά-
λασσα και στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα 
ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, EEL 407/17-
11-2021 (1-3). 

• Εκτελεστική απόφαση (EE) 2021/1982 της Επιτροπής 
της 12ης Νοεμβρίου 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 403/15-11-2021(1).  

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24344&TabID=1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8I6km-pXQuJsliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZafzWOo-rkvFg55ygcopk7f3jOssqnJSvxpK0_OBBct
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Odaz7e2VCoxp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdTXV-R-3Pvbzr7Xw6b3Cbo7jIyCKunVGBrZ6QTnM-Aw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8bH1FW5GYcFp_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUjbNZKG9_XKizImNknA9IGtEYxVDJner-k5zXcm8VG8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8bH1FW5GYcFp_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUjbNZKG9_XKizImNknA9IGtEYxVDJner-k5zXcm8VG8
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8rAh0edQyzI8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXoBkVF8Q-0Ms4nQ4JjxXP_sZq9HXnphd5acXII1OrjH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8rAh0edQyzI8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXoBkVF8Q-0Ms4nQ4JjxXP_sZq9HXnphd5acXII1OrjH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8OSaDIm5d1wAfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtffdAPNp031hPsDNJX1hBS7rYHSYgGqS92_x19jA9LEL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8KdL0NqcgvJTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRYnEn0qMEw41StqyAuEnKZp4d6jgGRZ04kQyOGv09Gn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8i2n7ZC8E30l5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuejD6cZNvQw17XMV6uHDseXp6awKFW_iZc1kEH-R3xtt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.415.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2021:415:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.415.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2021:415:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.415.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:415:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.411.01.0040.01.ELL&toc=OJ:L:2021:411:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.411.01.0040.01.ELL&toc=OJ:L:2021:411:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.411.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:411:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.410.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2021:410:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.407.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:407:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.407.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:407:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.403.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:403:TOC
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• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1972 της 
Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2021 για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1004 με 
τον καθορισμό των κριτηρίων για τον υπολογισμό του 
πρόσθετου κόστους που βαρύνει τις επιχειρήσεις αλι-
είας, εκτροφής, μεταποίησης και εμπορίας ορισμένων 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών, EEL 402/15-11-2021(1-3).

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1969 της Επιτροπής 
της 27ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με την αίτηση κα-
ταχώρισης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με 
τίτλο «Έκκληση για δράση — Η προστασία του περιβάλ-
λοντος σε όλες τις πολιτικές» σύμφωνα με τον κανονι-
σμό (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου,  EEL 401/12-11-2021 (3-4). 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1935 της Επιτρο-
πής της 8ης Νοεμβρίου 2021 για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/723 όσον αφορά τις 
πληροφορίες και τα δεδομένα για τη βιολογική παρα-
γωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων 
που πρέπει να υποβάλλονται μέσω του τυποποιημένου 
υποδείγματος, EEL 396/10-11-2021 (17-26). 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1929 της Επιτροπής της 8ης Νο-
εμβρίου 2021 για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά τους όρους εξαγωγής 
ορισμένων οργανικών λιπασμάτων και βελτιωτικών 
εδάφους που περιέχουν υλικά της κατηγορίας 2, EEL 
394/09-11-2021 (4-6). 

• Εκτελεστική απόφαση (EE) 2021/1908 της Επιτροπής 
της 3ης Νοεμβρίου 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 390/04-11-2021 (139).  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1907 της Επιτρο-
πής της 3ης Νοεμβρίου 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 390/04-11-2021 (1-38).  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1904 της Επιτρο-
πής της 29ης Οκτωβρίου 2021 σχετικά με την έγκρι-
ση του σχεδιασμού κοινού λογοτύπου για τη λιανική 
πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων εξ αποστάσεως, EEL 
387/03-11-2021 (133).  

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1890 της 
Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2021 για την τροποποί-
ηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 

όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας στον τομέα των 
οπωροκηπευτικών, EEL 384/ 29-10-2021 (23-83). 

• Εκτελεστική απόφαση (EE) 2021/1872 της Επιτροπής 
της 25ης Οκτωβρίου 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 379/26-10-2021 (53-56). 

• Απόφαση (ΕΕ) 2021/1851 του Συμβουλίου της 
15ης Οκτωβρίου 2021 για τη θέση που πρέπει να λη-
φθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο 
του διεθνούς συμβουλίου ζάχαρης όσον αφορά τις τρο-
ποποιήσεις της διεθνούς συμφωνίας για τη ζάχαρη του 
1992 και το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους, 
EEL 374/22-10-2021 (49-51). 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1850 της Επιτρο-
πής της 21ης Οκτωβρίου 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 374/22-10-2021 (12-48). 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1849 της Επιτρο-
πής της 21ης Οκτωβρίου 2021 για τη διόρθωση ορι-
σμένων γλωσσικών εκδόσεων του εκτελεστικού κανονι-
σμού (ΕΕ) 2020/464 για τη θέσπιση ορισμένων κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα 
έγγραφα που απαιτούνται για την αναδρομική αναγνώ-
ριση περιόδων για σκοπούς μετατροπής, την παραγωγή 
βιολογικών προϊόντων και τις πληροφορίες που πρέπει 
να παρέχουν τα κράτη μέλη, EEL 374/22-10-2021 (10-
11). 

• Απόφαση (ΕΕ) 2021/1843 του Συμβουλίου της 
15ης Οκτωβρίου 2021 για τη θέση που πρέπει να λη-
φθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαί-
σιο του διεθνούς συμβουλίου ζάχαρης όσον αφορά την 
παράταση της διεθνούς συμφωνίας για τη ζάχαρη του 
1992, EEL 373/21-10-2021 (90).  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1794 της Επιτρο-
πής της 8ης Οκτωβρίου 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 361/12-10-2021 (4-42). 

• Απόφαση (ΕΕ) 2021/1787 του Συμβουλίου της 
5ης Οκτωβρίου 2021 για τη θέση που πρέπει να ληφθεί 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του 
Διεθνούς Συμβουλίου Σιτηρών όσον αφορά την τροπο-
ποίηση του ορισμού του «σιτηρού» ή των «σιτηρών» βά-
σει της σύμβασης για την εμπορία σιτηρών του 1995, 
EEL 359/11-10-2021 (103-104). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.402.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:402:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.401.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:401:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.396.01.0017.01.ELL&toc=OJ:L:2021:396:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.394.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2021:394:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.394.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2021:394:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.390.01.0039.01.ELL&toc=OJ:L:2021:390:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.390.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:390:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.387.01.0133.01.ELL&toc=OJ:L:2021:387:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.387.01.0133.01.ELL&toc=OJ:L:2021:387:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.384.01.0023.01.ELL&toc=OJ:L:2021:384:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.379.01.0053.01.ELL&toc=OJ:L:2021:379:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.374.01.0049.01.ELL&toc=OJ:L:2021:374:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.374.01.0012.01.ELL&toc=OJ:L:2021:374:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.374.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2021:374:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.374.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2021:374:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.373.01.0090.01.ELL&toc=OJ:L:2021:373:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.361.01.0004.01.ELL&toc=OJ:L:2021:361:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.359.01.0103.01.ELL&toc=OJ:L:2021:359:TOC
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• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1786 της Επιτρο-
πής της 8ης Οκτωβρίου 2021 για τη διόρθωση του εκτε-
λεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/78 όσον αφορά παρέκ-
κλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150, 
η οποία προβλέπεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 
2020/600, σχετικά με τροποποιήσεις των εθνικών προ-
γραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα, EEL 
359/11-10-2021 (100-102). 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1785 της Επιτρο-
πής της 8ης Οκτωβρίου 2021 για τη διόρθωση του εκτε-
λεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/600 όσον αφορά παρέκ-
κλιση από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150 
σχετικά με τροποποιήσεις των εθνικών προγραμμάτων 
στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα, EEL 359/11-10-
2021 (98-99).  

• Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/1766 της Επιτροπής 
της 7ης Οκτωβρίου 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 358/08-10-2021 (1).  

• Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1768 της 
Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2021 για την τροποποί-
ηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, 
των παραρτημάτων I, II, III και IV του κανονισμού (ΕΕ) 
2019/1009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διάθεση 
προϊόντων λίπανσης της ΕΕ στην αγορά, EEL 356/08-
10-2021 (8-23). 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1767 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2021 για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 
που αφορά την εφαρμογή στα όργανα και τους οργα-
νισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης 
του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, 
τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, 
EEL 356/08-10-2021 (1-7).  

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1763 της Επιτρο-
πής της 6ης Οκτωβρίου 2021 για την τροποποίηση του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/600 όσον αφορά 
τις παρεκκλίσεις από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 
2016/1150 για την αντιμετώπιση της κρίσης στον αμπε-
λοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19, EEL 
355/7-10-2021 (3-5).

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1727 της Επιτροπής 
της 29ης Σεπτεμβρίου 2021 για την τροποποίηση και τη 
διόρθωση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 
για τον καθορισμό των καταλόγων των τρίτων χωρών, 
περιοχών ή τμημάτων από τις οποίες επιτρέπονται οι 
εισαγωγές στην Ένωση ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού 
υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, EEL 345/30-09-2021 (1-
33). 

• Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/1714 της Επιτρο-
πής της 24ης 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 342/27-09-2021 (5-42).

ΕΥΡΩΠΗ

• Στις 17 Νοεμβρίου 2021, η Επιτροπή ενέκρινε τρεις νέες 
πρωτοβουλίες που είναι απαραίτητες για την υλοποίη-
ση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η Επιτροπή 
προτείνει νέους κανόνες για την ανάσχεση της αποψί-
λωσης των δασών που προκαλείται από την ΕΕ, καθώς 
και νέους κανόνες για τη διευκόλυνση της μεταφοράς 
αποβλήτων εντός της ΕΕ, με σκοπό την προώθηση της 
κυκλικής οικονομίας και την αντιμετώπιση των εξα-
γωγών παράνομων αποβλήτων και των προκλήσεων 
που αντιμετωπίζει στον τομέα των αποβλήτων σε τρίτες 
χώρες. Η Επιτροπή παρουσιάζει επίσης νέα στρατηγική 
για το έδαφος με στόχο την αποκατάσταση, την ανθεκτι-
κότητα και την επαρκή προστασία όλων των ευρωπαϊ-
κών εδαφών έως το 2050. Με τις σημερινές προτάσεις, 
η Επιτροπή παρουσιάζει τα εργαλεία για τη μετάβαση 

σε μια κυκλική οικονομία, την προστασία της φύσης και 
την αναβάθμιση των περιβαλλοντικών προτύπων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στον κόσμο. Δείτε το σχετικό 
Δελτίο Τύπου ΕΔΩ. 

• Στις 16 Νοεμβρίου 2021, η Επιτροπή εγκαινίασε το φό-
ρουμ για τα χωριά νεοφυών επιχειρήσεων, με στόχο τη 
συλλογή πληροφοριών αναφορικά με τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές επιχειρήσεις και τις 
δυνατότητες που τους προσφέρονται στο μέλλον. Στο 
πλαίσιο του μακροπρόθεσμου οράματος της ΕΕ για τις 
αγροτικές περιοχές, που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 
2021, και του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για τις 
αγροτικές περιοχές, το ετήσιο φόρουμ για τα χωριά νε-
οφυών επιχειρήσεων συμβάλλει στην τόνωση της έρευ-
νας και της καινοτομίας στις αγροτικές κοινότητες και 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.359.01.0100.01.ELL&toc=OJ:L:2021:359:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.359.01.0100.01.ELL&toc=OJ:L:2021:359:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.359.01.0098.01.ELL&toc=OJ:L:2021:359:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.359.01.0098.01.ELL&toc=OJ:L:2021:359:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.358.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:358:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.356.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2021:356:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.356.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2021:356:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.356.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:356:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.355.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:355:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.355.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:355:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.345.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:345:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.345.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:345:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.342.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2021:342:TOC
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5916


 8 . Οκτώβριος - Νοέμβριος 2021

ΕυρώπηΤεύχος 54

ευνοεί την ανάπτυξη μιας πιο καινοτόμου επιχειρηματι-
κότητας, που θα προσελκύσει περισσότερους νέους και 
ταλαντούχους ανθρώπους. Δείτε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ. 

• Παρεμβάσεις της ΕΕ για ζωοτροφές και σταφίδα ζήτησε 
ο Σπήλιος Λιβανός στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωρ-
γίας και Αλιείας. «Είναι σημαντικό για το μέλλον της Ε.Ε 
που όλοι οραματιζόμαστε σε έκτακτες συνθήκες σαν κι 
αυτές που ζούμε σήμερα να έχουμε το θάρρος και την 
πολιτική βούληση να λάβουμε τα ανάλογα μέτρα στήρι-
ξης». Δείτε το σχετικό Δελτόυ Τύπου ΕΔΩ. 

• Η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, ανακοίνωσε στις 2 Νοεμρίου 2021, 
στην 26η διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλα-
γή (COP26) στη Γλασκόβη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
συνεισφέρει κονδύλια ύψους 1 δισ. ευρώ στη δέσμευση 
για την προστασία των δασών του πλανήτη. Η εν λόγω 
δέσμη στήριξης 5ετούς διάρκειας από τον προϋπολογι-
σμό της ΕΕ θα βοηθήσει τις χώρες-εταίρους να προστα-
τεύσουν, να αποκαταστήσουν και να διαχειριστούν τα 
δάση παγκοσμίως καθώς και να γίνουν πραγματικότητα 
οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού. Δείτε το σχετικό 
Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.  

• Στις 29 Οκτωβρίου 2021, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της 
Επιτροπής (ΚΚΕρ) παρουσίασε την 21η ετήσια έκθεσή 
του για τις δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, τη Μέση 
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική το 2020. Μετά το 2019 
—τη χειρότερη χρονιά που καταγράφηκε ποτέ—, το 
2020 ήταν ένα ακόμη έτος κατά το οποίο οι πυρκαγιές 
κατέκαψαν μεγάλες φυσικές εκτάσεις στην Ευρώπη. 
Παρά το αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας στις χώρες της 
ΕΕ, κάηκαν περίπου 340.000 εκτάρια στην ΕΕ το 2020, 
έκταση κατά 30 % μεγαλύτερη από το Λουξεμβούργο. 
Δείτε το Δελτίο Τύπου  ΕΔΩ.  

• Η Επιτροπή ενέκρινε στις 26 Οκτωβρίου 2021 τις εκθέΕ-
σεις της για την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης το 
2021, στις οποίες καταγράφεται η πρόοδος που σημειη-
ώνει η ΕΕ στο πλαίσιο της μετάβασής της σε καθαρές 
μορφές ενέργειας, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αν και σημειώ-
νονται διάφορες ενθαρρυντικές τάσεις, θα απαιτηθούν 
εντατικότερες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι της μείωσης των καθαρών εκπομπών κατά 

τουλάχιστον 55 % έως το 2030 και της επίτευξης κλιμα-
τικής ουδετερότητας έως το 2050. Τα δεδομένα θα πρέ-
πει να αναλυθούν προσεκτικά κατά το επόμενο έτος έτσι 
ώστε να εντοπιστούν πιο μακροπρόθεσμες τάσεις μετά 
την πανδημία COVID-19. Δείτε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ. 

• Το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 η δεύτερη σύνοδος 
της Ολομέλειας της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκε στο 
Στρασβούργο για να συζητήσει τα θέματα που έθεσαν οι 
πολίτες, για το Μέλλον της Ευρώπης. Δείτε το σχετικό 
Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.  

• ΥπΑΑΤ, Σπήλιος Λιβανός στο Συμβούλιο Υπουργών ΓεΓ-
ωργίας και Αλιείας «Η παράνομη αλιεία τουρκικών αλι-
ευτικών εντός ελληνικών χωρικών υδάτων παραβιάζει 
βασικές ευρωπαϊκές αρχές και κανόνες και δεν συνιστά 
διμερές ζήτημα». Δέιτε το Δελτίο Τύπου ΕΔΩ.   

• Στις 11 Οκτωβρίου 2021, η τελευταία έκθεση της Επι-
τροπής σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη νι -
τρορρύπανση (με βάση στοιχεία για την περίοδο 2016-
2019) προειδοποιεί ότι τα νιτρικά ιόντα προκαλούν ακό-
μη σοβαρή ρύπανση στα ύδατα της ΕΕ. Οι υπερβολικές 
τιμές νιτρικών στα ύδατα είναι επιζήμιες τόσο για την 
ανθρώπινη υγεία όσο και για τα οικοσυστήματα, καθώς 
προκαλούν εξάντληση του οξυγόνου και ευτροφισμό. 
Όταν οι εθνικές αρχές και οι γεωργοί καθάρισαν τα ύδα-
τα, αυτό είχε θετικό αντίκτυπο στην παροχή πόσιμου 
νερού και στη βιοποικιλότητα, καθώς και σε τομείς που 
εξαρτώνται από αυτά, όπως είναι η αλιεία και ο τουρι-
σμός. Ωστόσο, η υπερβολική χρήση λιπασμάτων παρα-
μένει πρόβλημα σε πολλά μέρη της ΕΕ. Δείτε τη σχετική 
ανακοίνωση ΕΔΩ. 

• Τα μέτρα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα, τα οποία 
εγκρίθηκαν στις 6 Οκτωβρίου 2021, περιλαμβάνουν την 
αύξηση της στήριξης για εργαλεία διαχείρισης κινδύνου, 
όπως η ασφάλιση της συγκομιδής και τα ταμεία αλληλο-
βοήθειας, και την παράταση των μέτρων ευελιξίας που 
εφαρμόζονται ήδη, έως τις 15 Οκτωβρίου 2022. Σε ό,τι 
αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών, η στήριξη στις 
οργανώσεις παραγωγών — που συνήθως υπολογίζεται 
με βάση την αξία παραγωγής — θα αντισταθμιστεί, ώστε 
να μην είναι χαμηλότερη από το 85 % του επιπέδου 
του προηγούμενου έτους. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση 
ΕΔΩ. 

Διευκρινήσεις σχετικά με τον νέο τρόπο ηλε-
κτρονικών συναλλαγών με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (ΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 

Ενημέρωση μελών για την εξόφληση οφειλόμενων συν-
δρομών στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσι-
ών του Επιμελητηρίου ( ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. )

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_6051
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/12118-dt161121
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5678
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5627
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/state_of_the_energy_union_report_2021.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5554
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5501
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/11953-dt111021
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/11953-dt111021
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/11953-dt111021
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/11953-dt111021
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/11953-dt111021
http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/11953-dt111021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1561542776070&uri=CELEX:01991L0676-20081211
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1561542776070&uri=CELEX:01991L0676-20081211
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_5109
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_4922
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24048&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24048&TabID=1
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24312&TabID=1
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Τεύχος 54 Διαβούλευση/Μεταπτυχιακά

Εργασία/Φορείς

Ε λ λ ά δ α
•  Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ..
• ΥΠΕΝ: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας, θέτει από την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 
2021 έως την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00 , σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: «Εθνικός Κλιματικός Νόμος – Μετάβαση στην κλιματική ουδετερό-
τητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». Δείτε τον σχετικό σύνδεσμο ΕΔΩ.  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 528/18.10.2021 Συνεδρίασης της Διοι-
κούσας Επιτροπής, προσφέρει 2 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα, 22 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και 237 
Μεμονωμένες Θεματικές Ενότητες με έναρξη σπουδών τον Μάρτιο του 2022. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλει-
στικά μέσω διαδικτύου, από την 16η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.59π.μ. έως την 4η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.59π.μ.. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία EUROMIND ζητά για άμεση πρόσληψη Σύμβουλο Επιχειρήσεων / Αγροτικών Προγραμμάτων. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.  

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις 26/10/2021 έγινε η συγκρότηση του Δ.Σ. της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας σε σώμα, ύστερα απο τις εκλογές 
στις 15/09/2021. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη διετία 2021-2023 είναι η εξής:

Αθανάσιος Γκανάς   Πρόεδρος

Ασημίνα Αντωναράκου  Αντιπρόεδρος

Τριαντάφυλλος Κακλής  Γενικός Γραμματέας

Πέτρος Κουτσοβίτης  Ειδικός Γραμματέας

Ευγενία Μωραϊτη   Ταμίας

Χαρά Ντρίνια   Έφορος

Χαράλαμπος Σαρόγλου  Μέλος

Ευτέρπη Κοσκερίδου  Μέλος

Κική Μακρή    Μέλος

http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://www.opengov.gr/minenv/%3Fp%3D12285
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24421&TabID=2
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24389&TabID=4
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Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4-6
ΑΠΡΙΛΙΟΥ

2022

IOBC-WPRS MEETING ON CITRUS PESTS, 
DISEASES AND WEEDS

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μπενά-
κειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο & άλλοι φορείς

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

23-27
ΜΑΪΟΥ
2022

19Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟ

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

2-3
ΙΟΥΝΙΟΥ

2022

15Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΔΡΟ-
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, Σχολή Γεωπονίας, 
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ., Πολυ-

τεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Συνεδριακό Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτε-

λεσμάτων Α.Π.Θ.
Web: https://eye.web.auth.gr/hhaconference2022 

22-25
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

2022

HAICTA 2022
10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, FOOD & 
ENVIRONMENT

ΑΘΗΝΑ

Web: https://2022.haicta.gr 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2022 

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. «ΒΕΛ-
ΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ 

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίω-
σης Φυτών

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