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Παρέμβαση για την ένταξη των Γεωτεχνικών στο Μητρώο Επιβλεπόντων 
Εξωτερικών Συνεργατών της Μ.Ο.Δ.

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

Με επιστολή προς τον Πρόεδρο της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζητά την ένταξη των Εργολη-
πτών και Μελετητών Γεωτεχνικών στο Μητρώο ιδιωτών εξωτερικών συνεργατών. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
(ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Ν.Π.Δ.Δ.) επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 344/2000 «Άσκηση του επαγγέλματος 
του γεωτεχνικού» (ΦΕΚ 297/Α’), αλλά και του νομικού πλαισίου περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, οι Γεωπόνοι, Δα-
σολόγοι και Γεωλόγοι – μέλη του:

1. Δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατασκευής δημοσίων έργων Πρασίνου (Γεωπόνοι, Δασολόγοι), Δασοτεχνικών 
(Δασολόγοι) Γεωτρήσεων (Γεωλόγοι) και Σηράγγων (Γεωλόγοι) και είναι εγγεγραμμένοι στις αντίστοιχες κατηγορίες του 
Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών που τηρείται στη Διεύθυνση Μητρώων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

2. Εκπονούν και επιβλέπουν μελέτες που ανατίθενται από δημόσιους φορείς και είναι εγγεγραμμένοι σε όλες τις σχετι-
κές με την ειδικότητα τους κατηγορίες μελετών του Μητρώου Μελετητών της ως άνω Διεύθυνσης Μητρώων (Γεωπόνοι:  
22, 23, 25, 27 – Δασολόγοι: 24, 25, 27 – Γεωλόγοι: 20, 21, 27). 

Το πλήρες κείμενο της επιστολής μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Τέσσερις (4) Υποτροφίες σε Μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.  
από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, 
παρέχεται στα μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. η δυνατότητα πραγματοποίησης Μεταπτυχιακών Σπουδών με υποτροφία στο εξ απο-
στάσεως αγγλόφωνο Πρόγραμμα «MSc in Sustainable Agriculture and Business».  Πιο συγκεκριμένα, το Διεθνές Πα-
νεπιστήμιο της Ελλάδος προσφέρει, αποκλειστικά στα μέλη του Επιμελητηρίου, τέσσερις (4) υποτροφίες για τη φοίτηση 
στο εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η κάθε υποτροφία αφορά 40% μείωση των αρχικών διδάκτρων.  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν στη σχετική αίτησή προς το ΔΙ.ΠΑ.Ε. ότι είναι μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και ότι 
έχουν τακτοποιήσει όλες τους τις υποχρεώσεις προς αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την ανακοί-
νωση ΕΔΩ.

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
• Με επιστολή του στους αρμόδιους Υπουργούς, το Πα-

ράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τονίζει το 
ζήτημα της προστασίας της γεωργικής γης υψηλής πα-
ραγωγικότητας και την αναγκαιότητα ορθού σχεδιασμού 
της χωροθέτησης των φωτοβολταϊκών σταθμών παρα-
γωγής ενέργειας. Το παράρτημα μέσα από την επιστολή 
του τονίζει την μεγάλη σημασία της έννοιας γεωργική 
γη υψηλής παραγωγικότητας αλλά και την ζωτικής ση-
μασίας ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
και υποστηρίζει την αξιοποίηση για την εγκατάσταση 
των Α.Π.Ε., περιοχών μη παραγωγικών, όπως εγκατα-
λελειμμένα ορυχεία λιγνιτών της ΔΕΗ επισημαίνοντας 
ότι μόνο έτσι θα εκπληρωθεί ο στόχος μιας ισόρροπης 
περιφερειακής και εθνικής πολιτικής. Την επιστολή στο 
σύνολό της μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

• Με επιστολή του προς την αρμόδια Υφυπουργό, το Πα-
ράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. επισημαί-
νει τα προβλήματα και τους κινδύνους που προκύπτουν 
από την εφαρμογή των θεσπισθέντων διατάξεων για 

το εθνικό ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο. Μέσα 
από την επιστολή του το παράρτημα τονίζει ότι στην συ-
γκεκριμένη Υ.Α. παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις από 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία που είναι δυσμενέστερες για 
τα ελληνικά συμφέροντα, εξοντωτικές διατάξεις για τη 
μελισσοκομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, ανέφικτες 
ελεγκτικές διαδικασίες για τις αρμόδιες υπηρεσίες και 
λανθασμένες διατάξεις για τις εφαρμοζόμενες μελισσο-
κομικές πρακτικές. Ολοκληρωμένη την επιστολή μπο-
ρείτε να δείτε ΕΔΩ.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Το παράρτημα Κεντρικής Ελλάδος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. εξέ-

δωσε Δελτίο τύπου- Πρόσκληση στους Θεσσαλούς υπο-
ψήφιους φοιτητές να επιλέξουν τα Τμήματα Γεωπονικού 
Ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από 
επίσκεψη της Δ.Ε. στα δύο νέα Τμήματα που έχουν δη-
μιουργηθεί στην Λάρισα. Δείτε το σχετικό Δελτίο τύπου 
ΕΔΩ. 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
• Κ.Υ.Α. 1903/194939/22-07-2021: Καθορισμός των λε-

πτομερειών εφαρμογής του μέτρου της απόσταξης οίνου 
σε περίπτωση κρίσης για το έτος 2021, που πραγματοποι-
είται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, όπως τροποποιήθηκε από 
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/95, ΦΕΚ 3275/Β/23.07.2021.

• Υ. Α. 1614/189718/19-07-2021: Τροποποίηση της υπ’  
αρ. 2543/103240/ 02-10-2017 απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 
της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE 
L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 
12.12.2008, σ. 25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολο-
γικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο 
των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής 
και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγω-
γής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες» (Β’ 3529), 
ΦΕΚ 3266/Β/22.07.2021.

• Υ.Α.  1102/182415/12-07-2021: Πρόγραμμα επιζωοτιο-
λογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικα-
νικής Πανώλης των χοίρων σε χοιροτροφικές εκμεταλ-

λεύσεις, έλεγχος μέτρων βιοασφάλειας και μέτρα επιβο-
λής σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις για την πρόληψη 
εισόδου και αποτροπή διασποράς του ιού της Αφρικανι-
κής Πανώλης των χοίρων, ΦΕΚ 3211/Β/22.06.2021.

• Υ.A. 1790/180655/09-07-2021: Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 1536/118137/24-05-2019 κοινής απόφασης του 
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπλη-
ρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του άρθρου 46 
του Καν. (Ε.Ε) 1308/2013, του κατ’ Εξουσιοδότηση Κα-
νονισμού (Ε.Ε) αριθ. 1149/2016 της Επιτροπής και του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε) 1150/2016 της Επι-
τροπής σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος 
Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των αμπελουργικών 
εκτάσεων στην Ελλάδα - Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης 
του αμπελοοινικού τομέα 2019-2023» (Β’ 2096), ΦΕΚ 
3068/Β/12.07.2021. 

• Υ.Α. 1571/179754/08-07-2021: Τροποποίηση της υπ’ 
αρ. 2543/103240/02.10.2017 απόφασης του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέ-
τρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της 
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20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 
250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 
12.12.2008, σ. 25) της Επιτροπής, σχετικά με το βιολο-
γικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο 
των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής 
και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγω-
γής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες» (Β’ 3529), 
ΦΕΚ 3018/Β/09.07.2021. 

• Y.Α. 5030/30-06-2021: Σύστημα διαχείρισης καταγγελι-
ών οικονομικών δραστηριοτήτων, προϊόντων και εγκα-
ταστάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων στo πλαίσιo του άρθρου 140 
του ν. 4512/2018, ΦΕΚ 2968/Β/06.07.2021. 

• Υ.Α. 1370/15-06-2021:  Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δρά-
σης 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, ΦΕΚ 
2860/Β/01.07.2021.

• Y.Α. 1369/15-06-2021: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
1906/07.09.2020 υπουργικής απόφασης, «Όροι και 
ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρι-
νή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια 
της επιδημικής έκρηξης της Covid-19»,της Ενωσιακής 
Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (Β ‘ 3959), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1236/01.06.2021 (Β’ 2424) 
όμοιά της, ΦΕΚ 2819/Β/30.06.2021.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1205 της Επιτρο-

πής της 20ής 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 261/22-07-
2021 (8-44).  

• Κανονισός (ΕΕ) 2021/1203 του Συμβουλίου της 
19ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση του κανονι-
σμού (ΕΕ) 2020/1706 όσον αφορά τη συμπερίληψη αυ-
τόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για 
ορισμένα προϊόντα αλιείας EEL 261/22-07-2021 (1-3).  

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1191 της Επι-
τροπής της 19ης Ιουλίου 2021 για την ανανέωση της 
έγκρισης της δραστικής ουσίας clopyralid, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθε-
ση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για 
την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής EEL 
258/20-07-2021 (37-41).  

• Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1189 της 

Επιτροπής της 7ης Μαΐου 2021 για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παραγωγή και 
την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιο-
λογικό ετερογενές υλικό συγκεκριμένων γενών ή ειδών 
EEL 258/20-07/2021 (18-27) .

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1186 της Επιτροπής 
της 16ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση του παραρ-
τήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για 
έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής 
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κρά-
τη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2021) 5429] 
EEL 257/19-7-2021 (5).  

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1178 της Επιτρο-
πής της 16ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση ορι-
σμένων παραρτημάτων του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά ορισμένους καταλόγους τρί-
των χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος ζώων, 
ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής 
προέλευσης στην Ένωση EEL 256/19-07-2021 (63-88).  

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1176 της Επιτροπής της 
16ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση των πα-
ραρτημάτων III, V, VII και IX του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τη γονοτυπική ανάλυση θετι-
κών κρουσμάτων ΜΣΕ στις αίγες, τον προσδιορισμό της 
ηλικίας των αιγοπροβάτων, τα μέτρα που εφαρμόζονται 
σε αγέλη ή κοπάδι με άτυπη τρομώδη νόσο και τους 
όρους για τις εισαγωγές προϊόντων βοοειδών και αιγο-
προβάτων EEL 256/19-07-2021 (56-59).  

• Εκτελεστική  Απόφαση (ΕΕ) 2021/1168 της Επιτροπής 
της 27ης Απριλίου 2021 για τον καθορισμό του κατα-
λόγου των υποχρεωτικών επιστημονικών ερευνών στη 
θάλασσα και των κατώτατων ορίων στο πλαίσιο του πο-
λυετούς προγράμματος της Ένωσης για τη συλλογή και 
διαχείριση δεδομένων στους τομείς της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας από το 2022 EEL 253/ 16-07-2021 
(92). 

• Κατ΄ Εξουσιοδότηση Απόφαση (ΕΕ) 2021/1167 της 
Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2021 για τη θέσπιση πο-
λυετούς προγράμματος της Ένωσης για τη συλλογή και 
τη διαχείριση βιολογικών, περιβαλλοντικών, τεχνικών 
και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων στους τομείς της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας από το 2022 EEL 
253/ 16-07-2021 (51-91). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1165 της Επιτρο-
πής της 15ης Ιουλίου 2021 για την έγκριση ορισμένων 
προϊόντων και ουσιών για χρήση στη βιολογική παρα-
γωγή και την κατάρτιση των καταλόγων τους EEL 253/ 
16-07-2021 (13-48). 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1156 της Επιτροπής της 
13ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση του παραρ-

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8g3By2FX_lVTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZHOkCUUpSkbaJiGxob4iV7Ydyv3EamOKiw5CFnY1Wwq
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yVPidM3SOKfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf5_Iadg3mwrep70PPmFUQzG4Y-csyyH6TUmGoP7DQnS
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cLojBiiHY53NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfr6Z_Ah2seH3gVioF3w7vDWPVk2iUDuTR-bJlqb-VEt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8cLojBiiHY53NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfr6Z_Ah2seH3gVioF3w7vDWPVk2iUDuTR-bJlqb-VEt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8SB_VM1y34ARp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTApUWTvO4qvzMaZlRMmsA0B-nD7G02aj13mcaI4jta7
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.261.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2021:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.261.01.0008.01.ELL&toc=OJ:L:2021:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.261.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:261:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.258.01.0037.01.ELL&toc=OJ:L:2021:258:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.258.01.0037.01.ELL&toc=OJ:L:2021:258:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.258.01.0018.01.ELL&toc=OJ:L:2021:258:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.257.01.0005.01.ELL&toc=OJ:L:2021:257:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.256.01.0063.01.ELL&toc=OJ:L:2021:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.256.01.0056.01.ELL&toc=OJ:L:2021:256:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.253.01.0092.01.ELL&toc=OJ:L:2021:253:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.253.01.0092.01.ELL&toc=OJ:L:2021:253:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.253.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2021:253:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.253.01.0051.01.ELL&toc=OJ:L:2021:253:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.253.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2021:253:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.253.01.0013.01.ELL&toc=OJ:L:2021:253:TOC
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τήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 
της Επιτροπής όσον αφορά τους γλυκοζίτες στεβιόλης 
(E 960) και τον ρεβαουδιοζίτη Μ που παράγονται μέσω 
τροποποίησης ενζύμων γλυκοζιτών στεβιόλης από στέ-
βια EEL 249/ 14-07-2021 (87-98). 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1155 της Επιτροπής της 9ης Ιου-
λίου 2021 σχετικά με τη θέσπιση απαγόρευσης της αλι-
είας τόνου σε συγκεκριμένα νησιά για σκάφη μη βιομη-
χανικού τύπου, που φέρουν σημαία Ελλάδας EEL 249/ 
14-07-2021 (85-86). 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1154 της Επιτροπής της 9ης Ιου-
λίου 2021 σχετικά με τη θέσπιση απαγόρευσης της αλι-
είας τόνου στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανατολικώς των 45° 
Δ, και στη Μεσόγειο για σκάφη που φέρουν σημαία Ελ-
λάδας EEL 249/14-07-2021 (82-84).   

• Εκτελεστική  Απόφαση (EE) 2021/1146 της Επιτροπής 
της 12ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση του παραρ-
τήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για 
έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής 
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κρά-
τη μέλη EEL 247I/13-07-2021 (1). 

• Εκτελεστικός  Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1141 της Επι-
τροπής της 12ης 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 247/13-07-
2021 (55-90). 

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021για 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλ-
λιέργειας και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/1004 EEL 247/13-07-2021 (1-49). 

• Εκτελεστική  Απόφαση (ΕΕ) 2021/1136 της Επιτροπής 
της 30ής Ιουνίου 2021 σχετικά με την αίτηση καταχώ-
ρισης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με τίτλο 
«ΝΑΙ ΣΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΟΚΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ 

ΖΩΑ - ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΧΩΡΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 
ΣΕ ΖΩΑ», σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/788 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου EEL 
246/12-07-2021 (1-3).   

• Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1119 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 2021 για τη 
θέσπιση πλαισίου με στόχο την επίτευξη κλιματικής ου-
δετερότητας και για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 401/2009 και (ΕΕ) 2018/1999 («ευρωπαϊκό 
νομοθέτημα για το κλίμα») EEL 243/09-07-2021 (1-17). 

• Απόφαση (ΕΕ) 2021/1112 της Επιτροπής της 25ης Ιου-
νίου 2021 για την τροποποίηση της απόφασης 
2013/767/ΕΕ όσον αφορά την παράταση της θητείας 
των οργανώσεων-μελών των ομάδων διαλόγου με την 
κοινωνία των πολιτών σε θέματα κοινής γεωργικής πο-
λιτικής EEL 239/ 07-07-2021 (24). 

• Κανονισμός  (ΕΕ) 2021/1109 της Επιτροπής της 1ης Ιου-
λίου 2021 για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας κόκ-
κινης γιγαντογαρίδας στις γεωγραφικές υποπεριοχές 9, 
10 και 11 της ΓΕΑΜ για ορισμένα σκάφη που φέρουν 
σημαία Ιταλίας EEL 239/07-07-2021 (1-3). 

• Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1090 της Επιτρο-
πής της 2ας 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 236/05-07-
2021 (10-46).

• Κατ΄ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1088 της 
Επιτροπής της 7ης Απριλίου 2021 για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 όσον αφορά την 
επικαιροποίηση των παραπομπών στις απαιτήσεις περι-
βαλλοντικής προστασίας EEL 236/05-07-2021 (3-6).

• Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1084 της Επιτροπής 
της 30ής Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση του παραρ-
τήματος της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2021/641 για 
έκτακτα μέτρα σχετικά με την εκδήλωση εστιών υψηλής 
παθογονικότητας γρίπης των πτηνών σε ορισμένα κρά-
τη μέλη EEL 235/02-07-2021 (14-26).

ΕΥΡΩΠΗ

• Στις 16 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη νέα 
στρατηγική της ΕΕ για τα δάση με ορίζοντα το 2030, μια 
εμβληματική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας που βασίζεται στη στρατηγική της ΕΕ για 
τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030. Η στρατηγική 
συμβάλλει στη δέσμη των προτεινόμενων μέτρων με 
σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 και την επί-
τευξη της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 στην 

ΕΕ. Επίσης, βοηθάει την ΕΕ να τηρήσει τη δέσμευσή της 
να ενισχύσει τις απορροφήσεις της από φυσικές καταβό-
θρες σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα. Η 
στρατηγική για τα δάση, αντιμετωπίζοντας από κοινού 
τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές, 
αποσκοπεί στη διασφάλιση της πολυλειτουργικότητας 
των δασών της ΕΕ και αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι δασοκόμοι. Δείτε το Δελτίο τύπου 
ΕΔΩ. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.249.01.0087.01.ELL&toc=OJ:L:2021:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.249.01.0085.01.ELL&toc=OJ:L:2021:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.249.01.0085.01.ELL&toc=OJ:L:2021:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.249.01.0082.01.ELL&toc=OJ:L:2021:249:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2021.247.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:247I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.247.01.0055.01.ELL&toc=OJ:L:2021:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.247.01.0055.01.ELL&toc=OJ:L:2021:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.247.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:247:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.246.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.246.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:246:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.243.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:243:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.239.01.0024.01.ELL&toc=OJ:L:2021:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.239.01.0001.01.ELL&toc=OJ:L:2021:239:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.236.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2021:236:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.236.01.0010.01.ELL&toc=OJ:L:2021:236:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.236.01.0003.01.ELL&toc=OJ:L:2021:236:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.235.01.0014.01.ELL&toc=OJ:L:2021:235:TOC
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_335
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3723
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• Στις 15 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να 
παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης λόγω της κακής ποιότητας του αέρα που 
οφείλεται στα υψηλά επίπεδα διοξειδίου του αζώτου 
(NO2). Όταν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών 
που καθορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ), 
τα κράτη μέλη υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια για 
την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίσουν τη λήψη 
των κατάλληλων μέτρων ώστε η περίοδος υπέρβασης 
να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Δείτε το Δελτίο 
τύπου ΕΔΩ. 

• Στις 14 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια 
δέσμη προτάσεων μέσω των οποίων οι ενωσιακές πολι-
τικές για το κλίμα, την ενέργεια, τη χρήση γης, τις μετα-
φορές και τη φορολογία θα προσαρμοστούν κατάλληλα 
ώστε να επιτευχθεί μείωση των καθαρών εκπομπών αε-
ρίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 
2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Η επίτευξη 
μιας τέτοιας μείωσης των εκπομπών κατά την επόμενη 
δεκαετία είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου, αφενός, 
η Ευρώπη να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη 
ήπειρος στον κόσμο έως το 2050 και, αφετέρου, να γί-
νει πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 
Με τις σημερινές προτάσεις, η Επιτροπή παρουσιάζει τα 
νομοθετικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων που 
συμφωνήθηκαν στον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα και 
για τον ριζικό μετασχηματισμό της οικονομίας και της 
κοινωνίας μας για ένα δίκαιο, πράσινο και ευημερούν 
μέλλον. Δείτε το σχετικό Δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

• Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφω-
νία που επιτεύχθηκε στις 12 Ιουλίου μεταξύ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ στο 
Συμβούλιο σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού 
της σύμβασης του Aarhus. Η συμφωνία θα επιτρέψει 
τον ενισχυμένο δημόσιο έλεγχο των πράξεων της ΕΕ 
που επηρεάζουν το περιβάλλον. Η Επιτροπή πρότεινε 
την τροποποίηση τον Οκτώβριο του 2020 τιμώντας τη 
δέσμευση που ανέλαβε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας να βελτιώσει την πρόσβαση των 
πολιτών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων στον δι-
οικητικό και δικαστικό έλεγχο σε επίπεδο ΕΕ. Μπορείτε 
να δείτε το Δελτίο τύπου ΕΔΩ. 

• Στις 5 Ιουλίου, η Επιτροπή, μαζί με τους ενδιαφερόμε-
νους φορείς του κλάδου, δρομολόγησε επίσημα τον κώ-
δικα δεοντολογίας της Ε.Ε. για υπεύθυνες πρακτικές στον 
τομέα των επιχειρήσεων τροφίμων και της εμπορίας, άλ-
λον έναν στόχο της στρατηγικής της Επιτροπής «Από το 
αγρόκτημα στο πιάτο». Δείτε το Δελτίο τύπου ΕΔΩ.

• Μια νέα έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύθη-
κε στις 5 Ιουλίου δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες πι-
στεύουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι το πιο σοβαρό 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Περισσό-
τερα από εννέα στα δέκα άτομα που απάντησαν στην 
έρευνα θεωρούν ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί σο-
βαρό πρόβλημα (93 %), με σχεδόν οκτώ στα δέκα άτομα 
(78 %) να το θεωρούν πολύ σοβαρό. Όταν τους ζητήθηκε 
να επιλέξουν το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζει ο πλανήτης, πάνω από το ένα τέταρτο (29 %) επέλεξε 
είτε την κλιματική αλλαγή (18 %) είτε την υποβάθμιση 
της φύσης (7 %) είτε τα προβλήματα υγείας που οφείλο-
νται στη ρύπανση (4 %). Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ.

• Από 1 Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός για το 
ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ. Αυτό σημαίνει 
ότι οι πολίτες και οι κάτοικοι της ΕΕ θα μπορούν πλέ-
ον να παραλαμβάνουν και να επαληθεύουν τα ψηφια-
κά τους πιστοποιητικά COVID σε ολόκληρη την ΕΕ. 21 
κράτη μέλη, καθώς και η Νορβηγία, η Ισλανδία και το 
Λιχτενστάιν είχαν ήδη ξεκινήσει να εκδίδουν τα πιστο-
ποιητικά πριν από τη σημερινή προθεσμία, ενώ πέντε 
χώρες της ΕΕ ξεκινούν σήμερα. Δείτε ΕΔΩ.

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 30 Ιουνίου ένα 
μακρόπνοο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, 
προσδιορίζοντας τις προκλήσεις και τις ανησυχίες που 
αντιμετωπίζουν, καθώς και αναδεικνύοντας ορισμένες 
από τις πλέον ελπιδοφόρες ευκαιρίες που προσφέρο-
νται στις περιοχές αυτές. Βασιζόμενο σε διερευνητικές 
και ευρείες διαβουλεύσεις με τους πολίτες και άλλους 
παράγοντες στις αγροτικές περιοχές, το σημερινό όραμα 
προτείνει ένα αγροτικό σύμφωνο και ένα αγροτικό 
σχέδιο δράσης, τα οποία έχουν ως στόχο να καταστή-
σουν τις αγροτικές περιοχές μας ισχυρότερες, συνδεδε-
μένες, ανθεκτικές και ευημερούσες. Μπορείτε να δείτε 
τη σχετική ανακοίνωση ΕΔΩ.

• Στις 30 Ιουνίου, η Επιτροπή αποφάσισε να ανταποκριθεί 
θετικά στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) 
«Τέλος στα κλουβιά» («End the Cage Age»), την έκτη επι-
τυχημένη πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από περισ-
σότερους από 1 εκατομμύριο πολίτες σε ολόκληρη την 
ΕΕ. Στην απάντησή της, η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδια 
νομοθετικής πρότασης έως το 2023 για την απαγόρευση 
των κλουβιών για ορισμένα εκτρεφόμενα ζώα. Η πρότα-
ση θα αποτελέσει μέρος της υπό εξέλιξη αναθεώρησης 
της νομοθεσίας για την καλή μεταχείριση των ζώων στο 
πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». 
Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3402
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3385
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3156
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3343
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3162
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3297
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ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

• Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Γε-
ωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης, με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Αρχι-
τεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, 
προκηρύσσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο «Αρχιτεκτο-
νική Τοπίου», για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2023. Η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητι-
κών ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2021. Για περισσότερες 
πληροφορίες δείτε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής 
Μηχανικής (ΑΦΠ&ΓΜ) της Σχολής Περιβάλλοντος και 
Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας υπο-
βολής αιτήσεων για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοι-
τητών στο Π.Μ.Σ. «Φυσικοί Πόροι, Γεωπεριβάλλον, 
Γεωπληροφορική και Γεωργική Μηχανική». Υπο-
βολή αιτήσεων από τις 28 Ιουνίου 2021 έως και τις 17 
Σεπτεμβρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να δείτε ΕΔΩ.

• Το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ θα λειτουργήσει για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί στην απόκτηση Με-
ταπτυχιακού Διπλώματος (ΜΔ) με τίτλο: «Aειφορικά 
Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική 
Αλλαγή». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν 
την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά από 5 Ιουλίου 
έως 8 Σεπτεμβρίου 2021. Για περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
• Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλ-

λοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκηρύσσει για 
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 το Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αειφορική Δι-
αχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος», με ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων από 07/06/2021 έως 30/07/2021 
και από 30/08/2021 έως 06/09/2021. Για περισσότερες 
πληροφορίες μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση του 
τμήματος ΕΔΩ.   

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

• Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του 
Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Τρόφιμα, Διατροφή & Υγεία (Food, 
Nutrition & Health)», καλεί τους ενδιαφερόμενους 
υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, 

Ε λ λ ά δ α
Ηλεκτρονική διαδικτυακή Πλατφόρμα για τη διενέργεια 
ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕ-
ΩΝ ΥΠ.Α.Α.Τ.. 

Ε υ ρ ώ π η
• Στις 9 Ιουνίου η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με τίτλο 

«Προς μια πιο βιώσιμη αλιεία στην ΕΕ: τρέχουσα κατά-
σταση και προσανατολισμοί για το 2022» . Όπως προ-
κύπτει από την ανακοίνωση, η ενωσιακή αλιεία, σε ευ-
θυγράμμιση με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας, κινείται προς πιο βιώσιμη κατεύθυνση, στη-
ρίζοντας τη μετάβαση προς ένα υγιεινό και φιλικό προς 
το περιβάλλον ενωσιακό σύστημα τροφίμων και παρέ-

χοντας τη βάση για βιώσιμες πηγές εσόδων για τους 
αλιείς της ΕΕ. Οι κοινωνικοοικονομικές επιδόσεις του 
τομέα παραμένουν καλές, παρά την κρίση του κορονοϊ-
ού, γεγονός που οφείλεται και στην ταχεία στήριξη που 
παρείχε η Επιτροπή. Η ανακοίνωση καλεί σε περαιτέρω 
προσπάθειες για την προστασία των θαλάσσιων πόρων, 
τόσο μέσω της διατήρησης υψηλών επιπέδων φιλοδο-
ξίας εντός της ΕΕ όσο και μέσω της επιδίωξης του ίδιου 
υψηλού προτύπου στο πλαίσιο της συνεργασίας με τρί-
τες χώρες. Τα κράτη μέλη, τα γνωμοδοτικά συμβούλια, ο 
αλιευτικός κλάδος, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν 
έως τις 31 Αυγούστου σε δημόσια διαβούλευση και να 
εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις αλιευτικές 
δυνατότητες για το 2022. Για περισσότερες πληροφορίες 
δείτε  ΕΔΩ. 

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24123&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24121&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24085&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24114&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24070&TabID=4
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_2875
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από 27 Μαΐου έως 7 Σεπτεμβρίου 2021. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

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

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

• Το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής (ΠΑ.Δ.Α.) διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (ΦΕΚ: 3307/Β’/10-08-2018) με τίτλο: 
Γεωχωρικές Τεχνολογίες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση 
του προγράμματος μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2021. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ. 

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

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

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

ΕΡΓΑΣΙΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους – φυσικά 
πρόσωπα να υποβάλλουν αίτηση για την πιστοποίηση και εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων που τηρεί 
ο Οργανισμός. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, από 27.07.2021 έως 30.09.2021 και ώρα 23:59. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24066&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24065&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24064&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24051&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24035&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23964&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=23992&TabID=4
https://www.geotee.gr/MainNewsDetail.aspx?CatID=1&RefID=24132&TabID=4
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ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
2021

IOBC-WPRS MEETING ON CITRUS PESTS, 
DISEASES AND WEEDS

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο & άλλοι φορείς
Βουλευτικό – πρώτο Ελληνικό Κοινοβούλιο

Web: http://web.nitlab.inf.uth.gr/iobc_citrus/

5-9 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

2021

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAW 
MATERIALS AND CIRCULAR ECONOMY  

(RAWMAT 2021)
«TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS AND 

FUTURE CHALLENGES»
ΑΘΗΝΑ

ΤΕΕ, ΕΜΠ, GRAWMAT
Web: www.rawmat2021.gr

Email: info@rawmat2021.gr 

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
– 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

2021

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

ΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία 
Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

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

3-6
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

2021

20Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑ-

ΝΑΣΤΑΣΗ 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), Πανεπιστήμια & 
Φορείς της χώρας

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

23- 25
ΜΑΪΟΥ
2022

16TH INTERNATIONAL CONGRESS OF THE 
GEOLOGICAL SOCIETY OF GREECE 

«OUR EARTH OUR HOME»
ΠΑΤΡΑ

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

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

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

