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Έγκριση του Σχεδίου Δράσης της «Εθνικής Συμμαχίας για τις
Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
Η Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κα Όλγα Γεροβασίλη, σε ομιλία της στο
“Digital Economy Forum 2018” του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και
Επικοινωνιών

Ελλάδας,

με

θεματική:

«Ψηφιακή

Ελλάδα-Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση» ανακοίνωσε την έγκριση του Σχεδίου Δράσης της «Εθνικής
Συμμαχίας για τις ψηφιακές δεξιότητες και την Απασχόληση» από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, τονίζοντας την άμεση σύνδεση των ψηφιακών δεξιοτήτων με την
αναβάθμιση του κόσμου της εργασίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση
της ανεργίας, που αποτελούν κεντρική προτεραιότητα στην προσπάθεια τόνωσης
της οικονομίας της χώρας.
Οι Εθνικές Συμμαχίες λειτουργούν υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
στο πλαίσιο της Νέας Ατζέντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Δεξιότητες στην
Ευρώπη (New Skills Agenda for Europe) και έχουν ως στόχο τη διάδοση της
ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ψηφιακές δεξιότητες σε εθνικό επίπεδο.
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με τον συντονισμό της αρμόδιας
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων και σε συνεργασία με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς υπέβαλε το σχέδιο δράσης της «Εθνικής Συμμαχίας για τις
Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση» για το 2018, το οποίο και εγκρίθηκε πριν
λίγες μέρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με

την

έγκριση

αυτή

η

Digital Skills and Jobs Coalition στην

Ελλάδα

γίνεται

Ευρώπη.

Η

το
χώρα

20ο
μας

μέλος
θα

του

υπογράψει

συμβόλαιο συνεργασίας με την αρμόδια μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο
οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται χρηματοδότηση δράσεων ευρέος φάσματος.
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Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών προγραμματίζεται ήδη στην Περιφέρεια Ηπείρου η
εναρκτήρια εκδήλωση, στην οποία θα παρουσιαστούν τόσο οι επιμέρους δράσεις,
όσο

και

το

πιλοτικό

πρόγραμμα πρακτικής

άσκησης

«Digital

Opportunity

Traineeships».

Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής ανακοίνωσε τη θέση
σε διαβούλευση τεσσάρων εμβληματικών ψηφιακών έργων
Στο πλαίσιο του Digital Economy Forum 2018 με τίτλο «Σχεδιάζουμε, δημιουργούμε,
καινοτομούμε» που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και
Επικοινωνιών Ελλάδας τη Δευτέρα 7 Μαΐου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας,
ανακοινώθηκε από το Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής κ. Στέλιο Ράλλη η
θέση σε διαβούλευση τεσσάρων εμβληματικών έργων του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥπΨηΠΤΕ) σε συνεργασία με τα
αρμόδια Υπουργεία, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του κράτους προς τους
πολίτες, τους επιχειρηματίες, τους αγρότες και τους φιλάθλους.
Ειδικότερα, τα έργα που τέθηκαν σε διαβούλευση για 15 ημέρες (με έναρξη την 7/5),
στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr , είναι
τα εξής:
1. «Η

Κεντρική

Υποδομή

για

την Hλεκτρονική Aνταλλαγή Eγγράφων

μεταξύ των φορέων του Δημοσίου, με Αναγνωρισμένες Ψηφιακές
Υπογραφές» σε συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Στόχο έχει τη δημιουργία μίας κεντρικής υποδομής ανταλλαγής εγγράφων
μεταξύ των φορέων του δημοσίου με χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών, που
εκσυγχρονίζει τη λειτουργία όλων των φορέων του Δημοσίου, εξοικονομεί
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πόρους, μειώνει την γραφειοκρατία και ενισχύει τη διαφάνεια προς όφελος
των πολιτών και των επιχειρήσεων.
2. «Το

Πληροφοριακό

σύστημα

Παρακολούθησης

κυκλοφορίας

εντύπων με γραμμωτό κώδικα (barcode)» σε συνεργασία με τη Γενική
Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Με το έργο αυτό θα δημιουργηθεί
ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας του Τύπου που θα
φέρει διαφάνεια και αξιοπιστία στα στοιχεία κυκλοφορίας των εντύπων
χαρτογραφώντας όλη τη διαδικασία.
3. «Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Ελληνικού Ποδοσφαίρου με
Σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ» σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αντικείμενο του
έργου αποτελεί ο εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Ποδοσφαίρου και η
αποκατάσταση της αξιοπιστίας του ποδοσφαιρικού προϊόντος προς τον
Έλληνα φίλαθλο και το κοινωνικό σύνολο μέσω του συστήματος Video
Assistant Referee (VAR)
4. «Η Εθνική Υποδομή Ευφυούς Γεωργίας» σε συνεργασία με το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το έργο της «ευφυούς γεωργίας»
αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας του Διαδικτύου των Πραγμάτων,
της Διαστημικής Τεχνολογίας και των Μεγάλων Δεδομένων και προσφέρει
λύσεις και συμβουλές προσαρμοσμένες στην κάθε καλλιέργεια. Έτσι
εξοικονομούνται πόροι, βελτιώνεται η ποιότητα του ελληνικού αγροτικού
προϊόντος και γίνεται ανταγωνιστικό στη διεθνή αγορά.
Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής έκανε ειδική μνεία στο έργο της
«Ευφυούς Γεωργίας» και εξήγησε πώς με το έργο αυτό, δημιουργείται αλυσίδα
αξίας προϊόντος και καθίσταται εφικτή η ιχνηλασιμότητα του αγροτικού προϊόντος
από τη στιγμή της καλλιέργειάς του, μέχρι τη στιγμή που θα συσκευαστεί και θα
μεταφερθεί στο ράφι των καταστημάτων. Το έργο αυτό αποτελεί παράδειγμα
δημιουργίας ψηφιακού οικοσυστήματος, που πρέπει να είναι μια συνολικότερη
επιδίωξη.
Πηγή: http://www.mindigital.gr
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Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επανασχεδιάζει τη
διαδικτυακή εφαρμογή για το Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής των
Δημοσίων Φορέων
Το Μητρώο Ψηφιακής Υποδομής (eInventory) αφορά τους Φορείς του
δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄),
δηλαδή τις κρατικές αρχές, κεντρικές και περιφερειακές, τις αυτοτελείς δημόσιες
υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις ανεξάρτητες και ρυθμιστικές
διοικητικές αρχές, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθμού και τα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αυτών καθώς και τους φορείς του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, δηλαδή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που
ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους
και τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς που προβλέπονται στις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 3429/2005.
Για τη περαιτέρω διευκόλυνση των φορέων στην επικαιροποίηση των
στοιχείων που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α’)
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» στο άρθρο 19 παρ.
2 περί τήρησης ηλεκτρονικού «Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής» των
δημοσίων φορέων του άρθρου 1, το οποίο περιλαμβάνει την ψηφιακή
υποδομή που χρησιμοποιούν ή τηρούν οι φορείς, και συγκεκριμένα:
α) τις πληροφοριακές και επικοινωνιακές υποδομές και συστήματα,
β) το λογισμικό,
γ) τα μητρώα/κατηγορίες αρχείων και δεδομένων,
δ) τις σχετικές άδειες χρήσης/εκμετάλλευσης,
ε) τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
6
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στ) κάθε αναγκαία συναφή με τα παραπάνω λεπτομέρεια, που είναι χρήσιμη για την
ταυτοποίηση και πλήρη περιγραφή του καταχωρούμενου στοιχείου,
επιχειρείται

από

το

Υπουργείο

Διοικητικής

Ανασυγκρότησης

ο

επανασχεδιασμός της διαδικτυακής εφαρμογής που αφορά την εφαρμογή του
Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής.
Σκοπός του επανασχεδιασμού και υλοποίησης της δικτυακής εφαρμογής είναι αφ’
ενός η απλούστευση της διαδικασίας καταχώρησης στοιχείων και αφ’ ετέρου η
ικανοποίηση των απαιτήσεων που εκφράστηκαν διαχρονικά μέσω αλληλογραφίας
από τους φορείς για δυνατότητα μαζικής καταχώρησης δεδομένων. Εκτός των
μεμονωμένων καταχωρήσεων, παρέχεται η δυνατότητα συνολικής ανάρτησης των
τροποποιήσεων

και

αλλαγών

εφόσον

αυτές

τηρούνται

σε

συγκεκριμένων

προδιαγραφών πίνακα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την αριθμ.
πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40.4/15876/2-5-2018 εγκύκλιό του, παρέχει οδηγίες στους
ανωτέρω φορείς, ζητώντας παράλληλα την επίσπευση των σχετικών
διαδικασιών για την καταχώρηση πληροφοριών και στοιχείων στην
διαδικτυακή εφαρμογή “eInventory”, η οποία είναι προσβάσιμη από το
σύνδεσμο einventory.e-gif.gov.gr
Στον εν λόγω διαδικτυακό τόπο παρατίθενται σχετικές πληροφορίες για:
1) Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο,
2) Τις δυνατότητες αναφορών που παρέχονται,
3) Τις Οδηγίες για τον τρόπο αποδοτικής καταχώρισης των στοιχείων από τους
εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3979/2011
(ΦΕΚ 138/Α΄) υπαλλήλους, μέσω κωδικού πρόσβασης,
4) Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που είχαν διατυπωθεί στο παρελθόν.

7

Τρίτη 15
Μαΐου
2018

Αριθ. Τεύχους: 381
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Ο τρόπος και η διαδικασία τήρησης και επικαιροποίησης του Μητρώου
σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 34 του νόμου 3979/2011 είναι αρμοδιότητα της
Μονάδας Πληροφορικής κάθε υπόχρεου φορέα. H διαδικασία είναι η εξής:
1) Ο φορέας πιστοποιεί δύο τουλάχιστον υπαλλήλους οι οποίοι θα αναλάβουν την
τήρηση και διαρκή ενημέρωση των σχετικών στοιχείων του φορέα και θα αποτελούν
τον σύνδεσμο με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πρώην Υπηρεσία
Ανάπτυξης Πληροφορικής) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2) Πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή, για το σκοπό καταχώρισης στοιχείων,
παρέχεται μόνον στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, μέσω κωδικού πρόσβασης
που παρέχεται αυτόματα με την «Εγγραφή» του χρήστη. Στη συνέχεια αποστέλλεται
στο χρήστη «email επιβεβαίωσης» με σχετικό υπερσύνδεσμο τον οποίο επιλέγει
ώστε να ενεργοποιηθεί ο χρήστης.
3) Τα στοιχεία των ως άνω υπαλλήλων (ονοματεπώνυμο, φορέας, τηλέφωνο,
στοιχεία

υπηρεσιακού

ηλεκτρονικού

ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου

στη

ταχυδρομείου)

Διεύθυνση

γνωστοποιούνται

Ηλεκτρονικής

μέσω

Διακυβέρνησης

(einventory@ydmed.gov.gr) και εφόσον ελεγχθούν από τους διαχειριστές της
εφαρμογής θα τους δοθούν δικαιώματα διαχειριστή στο φορέα τους.
4) Ο υπόχρεος φορέας φροντίζει για τη διαρκή ενημέρωση του Μητρώου σε κάθε
περίπτωση μεταβολής των καταχωρούμενων στοιχείων. Για το σκοπό αυτό σε
εξαμηνιαία βάση και συγκεκριμένα κατά τα διαστήματα 1 − 31 Ιανουαρίου και 1 − 31
Ιουλίου κάθε έτους κάθε φορέας επιβεβαιώνει υποχρεωτικά στη διαδικτυακή
εφαρμογή του Μητρώου το πεδίο για την εγκυρότητα της πληροφορίας που έχει
καταγράψει.
5) Το «Εγχειρίδιο Χρήσης» της εφαρμογής θα είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ εφόσον ο χρήστης έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη
διαδικασία εγγραφής στο σύστημα.
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Έναρξη λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας για την αξιολογική
περίοδο του έτους 2017
Εκδόθηκε την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, η υπ’ αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/32/οικ.17115
(ΑΔΑ:Ψ37Ρ465ΧΘΨ-ΦΚΒ)

εγκύκλιος

του

Υπουργείου

Διοικητικής

Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4369/2016 για την
ηλεκτρονική διεξαγωγή της αξιολόγησης προσωπικού», για την έναρξη
λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας για την αξιολόγηση, που εντάσσεται ως
επιπρόσθετη εφαρμογή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου.
Η

είσοδος

στην

πλατφόρμα

θα

γίνεται

μέσω

του

διαδικτυακού

τόπου https://apografi.gov.gr
Ειδικότερα, μέχρι τις 25/5/2018 οι οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού
οφείλουν να προσδιορίσουν τους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους οργανικών
μονάδων για τους οποίους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης για το έτος 2017,
(σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016), όπως ισχύει, συμπληρώνοντας σε
αντίστοιχη φόρμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής για κάθε αξιολογούμενο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου στ’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν.4369/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4533/2018 (ΦΕΚ
Α΄ 75), ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017, το χρονικό διάστημα κατά
το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση, καθώς και οι επιμέρους φάσεις αυτής -που θα
αφορούν τα επόμενα στάδια λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής-καθορίζονται
με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εν όψει των ανωτέρω θα
εκδοθεί νεότερη διευκρινιστική εγκύκλιος στο προσεχές διάστημα, αμέσως μετά την
έκδοση της ανωτέρω απόφασης.
Πηγή: http://www.minadmin.gov.gr/?p=28952

9

Τρίτη 15
Μαΐου
2018

Αριθ. Τεύχους: 381
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Υπουργική απόφαση για την τροποποίηση του Πίνακα Μη
Αναστρέψιμων Παθήσεων
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β, 1560/8-5-2018) η
υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση του Πίνακα παθήσεων που χαρακτηρίζονται
μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων
καθορίζεται

επ'

αόριστον

της

Φ.80000/οικ.2/1

(Φ.Ε.Κ.Β'

7/2018,

ΑΔΑ:

ΩΣΑΦ465Θ1Ω-ΧΟΕ) υπουργικής απόφασης».
Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από πρωτοβουλία της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε. Αχτσιόγλου, η Ειδική Επιστημονική
Επιτροπή για τον προσδιορισμό των ποσοστών αναπηρίας και των μη
αναστρέψιμων παθήσεων συνεδρίασε στις 6 Φεβρουαρίου 2018, προκειμένου να
επανεξετάσει παλαιότερη εισήγησή της.
Σημειώνεται ότι με την τροποποιούμενη απόφαση αυξάνονται οι παθήσεις που
χαρακτηρίζονται ως μη αναστρέψιμες και για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των
ασφαλισμένων καθορίζεται επ' αόριστον από 43 που ήταν έως το 2017 σε
περισσότερες από 140.
Συγκεκριμένα, προστίθενται οι παρακάτω παθήσεις:
• Δυσμενείς, από πλευράς πρόγνωσης, μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας
(πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή, περιπτώσεις δευτεροπαθώς προϊούσας μορφής),
με υπολειμματική κινητική σημειολογία (ημιπάρεση- ημιπληγία, παραπάρεσηπαραπληγία, τετραπάρεση- τετραπληγία, παρεγκεφαλιδική συνδρομή, δυστονία,
κ.λπ.) με Π.Α. ≥67%, μετά από δύο διετείς κρίσεις.
• Γενετικά σύνδρομα του χρωμοσώματος.
• Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας επιπέδου 3.
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• Πάσχοντες από έλλειψη παραγόντων πήξεως και συγγενείς αιμορραγικές
διαθέσεις που επιμολύνθηκαν κατά τη διάρκεια θεραπείας τους από ηπατίτιδες και
λοιπά λοιμώδη νοσήματα.
• Ιδιοπαθής πνευμονική υπέρταση σοβαρού βαθμού (πίεση πνευμονικής αρτηρίας
>70mmΗg) διαγνωσμένη με δεξιό μαρασμό και μετά από διερεύνηση για
αποκλεισμό άλλων παθήσεων με επηρεασμό λειτουργικής δεξιάς κοιλίας και
πνευμόνων, μετά από δύο κρίσεις.
•

Παραγκεφαλικο-αμφιβληστροειδή

αιμογγειοβλαστωμάτωση

(σύνδρομο

von

HIPPEL-LINDAU).

Πηγή: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/11356.pdf

Επίδοση ρεκόρ κατέγραψε το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
για το α’ 4μηνο του 2018, με +155.826 θέσεις εργασίας
Την υψηλότερη μηνιαία επίδοση από το 2001 έως σήμερα κατέγραψε τον Απρίλιο
του 2018 το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς το ισοζύγιο προσλήψεωναποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 100.246 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις ροές
μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.
Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2018 καταγράφηκε αύξηση του ποσοστού των
προσλήψεων με πλήρη απασχόληση, οι οποίες αποτέλεσαν το 55,6% του συνόλου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του
Απριλίου 2018, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 268.072 και οι αποχωρήσεις
σε 167.826. Από τις 167.826 συνολικά αποχωρήσεις, οι 74.641 προήλθαν από
οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 93.185 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου
χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.
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Τέλος, επίδοση- ρεκόρ αποτελεί και το θετικό ισοζύγιο κατά 155.826 θέσεις εργασίας
για το διάστημα Ιανουάριος- Απρίλιος 2018, καθώς συνιστά την υψηλότερη
καταγραφή πρώτου τετραμήνου από το 2001 έως σήμερα.
Πηγές: https://government.gov.gr/epidosi-rekor-to-a-4mino-me-155-826-thesisergasias/
http://www.ypakp.gr/

Προμήθεια αξονικών τομογράφων για δεκαεννέα νοσοκομεία
Το Υπουργείο Υγείας, μετά από μια μακρά και επίπονη διαδικασία, ανακοίνωσε πως
η προμήθεια των αξονικών τομογράφων για συνολικά δεκαεννέα νοσοκομεία
εισέρχεται σε φάση τελικής ολοκλήρωσης. Με την δημοσιοποίηση της περίληψης
της προκήρυξης του Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, τα δημόσια νοσοκομεία θα
ενισχυθούν με εξοπλισμό απαραίτητο που θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες
υπηρεσίες υγείας. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός θα προμηθεύσει τα Νοσοκομεία με
τον εξοπλισμό και όλες τις σχετικές υπηρεσίες (πλήρης και ολοκληρωμένη τεχνική
υποστήριξη, ανταλλακτικά, παρελκόμενο εξοπλισμό κ.λ.π), με αποπληρωμή του
τιμήματος σε πέντε έτη (5) και με αυστηρές ρήτρες συνεχούς αδιάλειπτης
λειτουργίας, για όλη την συμβατική περίοδο. Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με
το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο - το οποίο και έχει οριστεί ως αναθέτουσα αρχή δεσμεύτηκε για την άμεση ολοκλήρωση της προμήθειας εξοπλισμού ως το τέλος του
2018. Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε την προσήλωσή του στο
δημόσιο σύστημα υγείας και το στόχο της ανασυγκρότησης και αναβάθμισης του.
Τα νοσοκομεία που θα προμηθευτούν αξονικούς τομογράφους είναι τα εξής:
1) ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»: Αξονικός 64 τομών
2)ΓΝΑ «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ»: Αξονικός 64 τομών
3) ΓΝΑ «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ»: Αξονικός 16Β τομών
12
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4)Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής: Αξονικός 16Β τομών
5)ΓΝ Ελευσίνας Θριάσιο : Αξονικός 64 τομών
6)ΓΝ-ΚΥ Κω: Αξονικός 16Β τομών
7)ΓΝ Κυθήρων: Αξονικός 16Β τομών
8)ΓΝ Θεσσαλονίκης «Γ. Γεννηματάς» - ο Άγιος Δημήτριος – ΝΜ Γεννηματάς:
Αξονικός 16Α τομών
9)ΓΝ Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου: Αξονικός 64 τομών
10)ΓΝ Ημαθίας- ΝΜ Νάουσας: Αξονικός 16 Α τομών
11)Πανεπιστημιακό Γενικό νοσοκομείο Έβρου(Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Αλεξανδρούπολης- ΓΝ Διδυμοτείχου) : Αξονικός 16Α τομών
12) ΓΝ Καρπενησίου: Αξονικός 16Β τομών
13)Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων: Αξονικός 64 τομών
14)Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας «Αγία Ειρήνη» : Αξονικός 16Β τομών
15)ΓΝ Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου»-ΝΜ Πύργου : Αξονικός 16Β τομών
16)ΓΝ Αιτωλοακαρνανίας- ΝΜ Μεσολογγίου: Αξονικός 16Β τομών
17)ΓΝ Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»: Αξονικός 16Α τομών
18)ΓΝ Αργολίδας- ΝΜ Άργους: Αξονικός 16Β τομών
19)ΓΝ-ΚΥ Σητείας: Αξονικός 16Β τομών
Πηγή: http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/5488promhtheia-aksonikwn-tomografwn-gia-dekaennea-nosokomeia
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ΟΑΕΔ: Εργαστήρια Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους
Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης
Ο ΟΑΕΔ θέτοντας ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το
δυνατόν περισσότερους ανέργους, έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει Εργαστήρια
Ενεργοποίησης - Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής και
Θεσσαλονίκης. Μέσω του Εργαστηρίου θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες
ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
που

υλοποιούνται

από

τον

Οργανισμό

(Συμβουλευτική

Επαγγελματικού

Προσανατολισμού, Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας,
Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών).
Επισημαίνεται ότι μετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου, οι ωφελούμενοι από αυτό θα
έχουν

τη

δυνατότητα

να

ενταχθούν

σε

ολοκληρωμένα

προγράμματα

συμβουλευτικής.
Το Εργαστήριο Ενεργοποίησης για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης θα
υλοποιηθεί την Τετάρτη 30 /05/ 2018 από τις 09:30 έως τις 14:30

Ο ΟΑΕΔ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος.
Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στους Εργασιακούς Συμβούλους της Υπηρεσίας
του ΟΑΕΔ που είστε εγγεγραμμένος / εγγεγραμμένη.
Διευκρινίζεται

ότι

θα

τηρηθεί

σειρά

προτεραιότητας.

πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr
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Σε άλλες 10 περιοχές της χώρας επεκτείνεται ο επιτυχημένος
θεσμός της εμφανούς αστυνόμευσης με ποδήλατα
Την επέκταση του επιτυχημένου θεσμού της εμφανούς αστυνόμευσης με ποδήλατα
ανακοίνωσε, στις 9 Μαΐου 2018, η Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη.
Ο θεσμός της εμφανούς αστυνόμευσης με ποδήλατα ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του
2015 στη Θεσσαλονίκη και τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς στην Αθήνα, στην
ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Τον Ιανουάριο του
2016 επεκτάθηκε στα Χανιά και τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς στην Κέρκυρα, τη
Ρόδο και το Ναύπλιο, ενώ από τον Ιούνιο του 2017 επεκτάθηκε στην πόλη της
Κατερίνης.
Με την νέα ρύθμιση, εκτός από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά, την
Κέρκυρα, τη Ρόδο, το Ναύπλιο και την Κατερίνη - όπου είχε ήδη εφαρμοστεί ο θεσμός επεκτάθηκε σε άλλες 10 περιοχές και συγκεκριμένα σε Ύδρα, Σπέτσες,
Καστοριά, Χαλκίδα, Μυτιλήνη, Χίο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λευκάδα και Τρίκαλα
και πλέον καλύπτει συνολικά 17 περιοχές της χώρας μας.
Για τις ανάγκες της εμφανούς αστυνόμευσης με ποδήλατα η Ελληνική Αστυνομία
προμηθεύτηκε πρόσφατα 64 νέα ποδήλατα, 52 συμβατικά και 12 ηλεκτροκίνητα, τα
οποία έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα και κατανέμονται στις περιοχές που
λειτουργεί ο θεσμός.
Σημειώνεται ότι οι βασικές αρμοδιότητες των ποδηλατών αστυνομικών είναι:


η εξυπηρέτηση επισκεπτών και τουριστών, παρέχοντας τις κατάλληλες
οδηγίες και τις απαραίτητες πληροφορίες, τόσο τουριστικού, όσο και
ευρύτερου ενδιαφέροντος,
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η συνεργασία και συνδρομή σε άλλες Υπηρεσίες της Αστυνομίας ή άλλους
Φορείς,

ώστε

να

διευθετούνται

προβλήματα,

κυρίως

τουριστικού

ενδιαφέροντος και να διευκολύνονται οι επισκέπτες των περιοχών αυτών, και


η ανάλογη επιχειρησιακή ετοιμότητα και η αποτελεσματική ανταπόκριση στη
διαχείριση ήπιων περιστατικών αστυνομικής φύσεως.

Οι αστυνομικοί ποδηλάτες υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στα κατά τόπους
αρμόδια Τμήματα Τουριστικής Αστυνομίας και για την εκτέλεση της Υπηρεσίας τους
διαθέτουν ειδικού τύπου στολή ποδηλάτη, ενώ είναι εφοδιασμένοι και με όλα τα
απαιτούμενα είδη, ατομικό οπλισμό, αλεξίσφαιρο γιλέκο, φορητό ασύρματο κ.λπ.
Πηγή:
http://www.minocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6373&It
emid=657&lang=

Υπογράφηκε το Περιφερειακό Σχέδιο Συνεργασίας Ελλάδας,
Κύπρου και Ισραήλ για την Αντιμετώπιση Περιστατικών
Θαλάσσιας Ρύπανσης
Στο πλαίσιο της 4ης Συνόδου Κορυφής Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, που
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, την Τρίτη, 8 Μαΐου 2018, υπεγράφη από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, κ. Σωκράτη
Φάμελλο, και τους συναρμόδιους Υπουργούς Κύπρου και Ισραήλ, το Σχέδιο
Περιφερειακής Συνεργασίας των τριών χωρών για την αντιμετώπιση περιστατικών
θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή.
Το Σχέδιο Περιφερειακής Συνεργασίας των τριών χωρών εντάσσεται στο ευρύτερο
πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την προστασία του θαλάσσιου
περιβάλλοντος και της παράκτιας ζώνης της Μεσογείου. Προβλέπει αναλυτικές
διαδικασίες για τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ,
με στόχο τον συντονισμό ενεργειών και την ετοιμότητα για την αποτροπή και την
άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών περιστατικών θαλάσσιας
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ρύπανσης από πλοία και από υπεράκτιες εγκαταστάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, καθορίζοντας το εύρος δράσης κάθε εταίρου, αλλά
και τις διαδικασίες συντονισμού και αμοιβαίας βοήθειας σε περίπτωση έκτακτων
περιστατικών.
Κατά την συνάντηση των τριών Υπουργών που προηγήθηκε, ο Αν. ΥΠΕΝ, κ.
Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε τη σημασία της υπογραφής του Σχεδίου ενόψει και της
σημαντικής ενεργειακής συνεργασίας των τριών χωρών, αλλά και της προόδου για
την εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο χώρο της Ανατολικής
Μεσογείου. Ως άξονες εμβάθυνσης της συνεργασίας, ειδικά στον τομέα της
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, οι προτάσεις του Αν. ΥΠΕΝ.
περιελάμβαναν στενότερη συνεργασία στον τομέα της παρακολούθησης της
ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και της οικοδόμησης δυναμικού για
τον περιβαλλοντικό έλεγχο εγκαταστάσεων.
Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους τομείς συνεργασίας, συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
Για τον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων εντατικοποίηση της ανταλλαγής
εμπειριών μεταξύ των τριών χωρών, με έμφαση σε πολιτικές τιμολόγησης νερού,
επεξεργασία λυμάτων από μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις και διαχείριση ιλύος.
Για τον τομέα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, εντατικοποίηση της
ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον
ενεργειακό τομέα (μεταβολές στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, π.χ. για θέρμανση
και κλιματισμό κτιρίων και στην παραγωγή ενέργειας από θερμοηλεκτρικές
μονάδες), με έμφαση σε καλές πρακτικές προσαρμογής. Επίσης συζητήθηκε η
περαιτέρω συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών μέσω λειτουργίας
Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής.
Επιπλέον τομείς συνεργασίας που συζητήθηκαν είναι:
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Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, και ιδιαίτερα πλαστικών, με έμφαση στην
εφαρμογή οικονομικών εργαλείων και την αποτροπή χρήσης, όπως επίσης και στην
κωδικοποίηση καλών πρακτικών για τη μείωση απορριμμάτων τροφίμων από την
τουριστική βιομηχανία, λαμβάνοντας υπόψη και τις κατευθύνσεις της πρόσφατης
Ελληνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία.
Θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων, όπως η μείωση απωλειών δικτύων, η
αντιμετώπιση προβλημάτων λειψυδρίας, η περαιτέρω προώθηση πρακτικών
εξοικονόμησης νερού και η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων αστικών υγρών
αποβλήτων για άρδευση.

Πηγή: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=5637&language=elGR

ΕΦΚΑ: Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών Μη Μισθωτών 2017
Ανακοινώθηκε από τον ΕΦΚΑ η ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ασφαλιστικών
εισφορών έτους 2017 Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και
Αγροτών που ασκούσαν αποκλειστικά Επιχειρηματική ή Αγροτική Δραστηριότητα,
κατά το έτος εκκαθάρισης.
Η εκκαθάριση αποτελεί σύνθετο έργο που πραγματοποιείται για πρώτη φορά, με
ενέργειες Υπηρεσιών και Φορέων εντός και εκτός του ΕΦΚΑ. Για την υλοποίησή του
απαιτήθηκε μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη νέων και τροποποίηση των υφιστάμενων
μηχανογραφικών εφαρμογών, εμπλουτισμός των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του
Φορέα και δημιουργία νέων Υπηρεσιών που θα αποτελέσουν τη βάση επί της
οποίας θα πραγματοποιείται εφεξής η ετήσια εκκαθάριση.
Έχουν ήδη αναρτηθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού 1.155.534 ειδοποιητήρια
εκκαθάρισης ενώ είναι σε εξέλιξη η διαδικασία εκκαθάρισης για τις υπόλοιπες
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κατηγορίες (παράλληλη Μισθωτή Απασχόληση, αμειβόμενος με ΔΠΥ παρ.9 αρ.39
Ν.4387/2016).
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του ΕΦΚΑ για να
πληροφορηθούν τα αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο,
να ενημερωθούν μέσω του "Ενημερωτικού Σημειώματος Εκκαθάρισης" και των
Συχνών Ερωτήσεων.

Πηγή: http://www.efka.gov.gr/_press/files/20180510bp.cfm

Λειτουργία Γραφείου Κτηματολογίου Πρωτευούσης
Το Γραφείο Κτηματολογίου Πρωτευούσης από την Πέμπτη 17/5/2018 θα λειτουργεί
στο κτήριο του Φορέα "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ", επί της οδού Λεωφ.
Μεσογείων 288 (σταθμός μετρό Νομισματοκοπείο).
Το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού θα είναι 10.00-14.00 καθημερινά, εκτός Τετάρτης.
Πηγή: http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=410

Εξοικονόμηση κατά 19,5% των δαπανών από την πλήρη λειτουργία
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)
Το 2017 αποτέλεσε ορόσημο για τις δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα καθώς
συνέπεσε με την ολοκλήρωση της παραμετροποίησης του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Έργων, Μελετών και παροχής
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, ώστε να υποστηρίζει το
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σύνολο των διαδικασιών σύναψης για διαγωνισμούς άνω των 60 000 ευρώ. Η
ανωτέρω ολοκλήρωση καθώς και η έναρξη λειτουργίας του συστήματος – προϊόν
συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του
Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών – αποτέλεσαν την κορύφωση μιας τριετούς
προσπάθειας για την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποδοτικότητας στο χώρο
των Δημοσίων Συμβάσεων για το σύνολο του Δημοσίου Τομέα καθώς ήρθε να
προστεθεί

στο

υφιστάμενο

ΕΣΗΔΗΣ

Υπηρεσιών

και

Προμηθειών.

Το

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΕΣΗΔΗΣ εδραιώνεται πλέον ως
ο κεντρικός ηλεκτρονικός κόμβος – σημείο αναφοράς – για τις Δημόσιες Συμβάσεις
στην Ελλάδα. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι, το ΕΣΗΔΗΣ είναι ένα εξ ορισμού
δυναμικό σύστημα το οποίο εξελίσσεται διαρκώς (διαλειτουργικότητες με άλλα
πληροφοριακά

συστήματα

του

Δημοσίου,

προσαρμογές,

επεκτάσεις)

τόσο

συναρτήσει των αναγκών όσο και των τεχνολογικών εξελίξεων, ενώ αποτελεί και ένα
από τα μεγαλύτερα σε όγκο δεδομένων και ευρύτητα χρήσης (ΟΠΣ) της χώρας και
σημαντικό πυλώνα του ψηφιακού χάρτη της χώρας.
Τα βασικά οφέλη από τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ:


Εκσυγχρονισμός του χώρου των δημοσίων συμβάσεων προς όφελος της
διαφάνειας της εξοικονόμησης πόρων και κυρίως της ενίσχυσης του
ανταγωνισμού.

Αυτοματοποίηση,

επιτάχυνση,

απλούστευση,

τυποποίηση

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, μείωση κόστους συμμετοχής
στους διαγωνισμούς για τις επιχειρήσεις.


Υποστήριξη, εφαρμογή και δυνατότητα χρήσης νέων μοντέλων και
πρακτικών

–

Συμφωνίες – Πλαίσιο

–

Ηλεκτρονικές δημοπρασίες Δημοσίων Συμβάσεων

–

Ανταγωνιστικός διάλογος

–

Δυναμικά Συστήματα Αγορών
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–

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Καταλόγων Προϊόντων



Πλήρης διαφάνεια και δημοσιότητα των διαδικασιών, βελτίωση της
επικοινωνίας, ίση μεταχείριση των εμπλεκομένων.

–

Πληρέστερη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο

–

Ανοικτό σύστημα προσβάσιμο σε όλους

–

Κάθε πολίτης είναι πλέον σε θέση να γνωρίζει ποιος αγόρασε, τι, από ποιόν

και σε ποιες τιμές.
–

Δικαιώματα άμεσης πρόσβασης των ελεγκτικών φορέων στις διαγωνιστικές

διαδικασίες, όπως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (ΑΕΠΠ),

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

(ΕΑΑΔΗΣΥ) και του Συνηγόρου του Πολίτη.
–

Παροχή αξιόπιστων στοιχείων δημοσίων συμβάσεων σε κάθε αρμόδιο

δημόσιο φορέα.
Για να δείτε τα στοιχεία, σε αριθμούς, από τη χρήση του συστήματος μέχρι
τον Απρίλιο 2018, καθώς και ενδεικτικά αποτελέσματα και οικονομικά οφέλη
διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στον τομέα των δημόσιων
συμβάσεων για το 2017, μεταβείτε στην ιστοσελίδα

του Υπουργείου

Οικονομίας και Ανάπτυξης http://84.205.192.59/category/deltia-tipou/

Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»: 400 εκατ. ευρώ στους ΟΤΑ για
στοχευμένα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης
Το Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων σε ΟΤΑ, «ΦιλόΔημος»,
ενεργοποιείται από τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Πάνο Σκουρλέτη, με

δύο

Προσκλήσεις συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ για έργα ύδρευσης και αποχέτευσης.
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Mε πρωτοβουλία του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Πάνου Σκουρλέτη και του
Αναπληρωτή

Υπουργού

Οικονομίας

και

Ανάπτυξης, κ.

Αλέξη

Χαρίτση,

διαμορφώθηκε το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος», το οποίο υλοποιείται από το
Υπουργείο Εσωτερικών. Βασικό στοιχείο του είναι η δανειοδότηση των ΟΤΑ από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων (ΤΠ&Δ) για τη χρηματοδότηση των έργων. Τα δάνεια θα εξοφλούνται από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να βαρύνουν τους δήμους.
Με τις νέες Προσκλήσεις, ενεργοποιείται συνολική χρηματοδότηση ύψους 580 εκατ.
ευρώ στο πλαίσιο υλοποίησης των δύο ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ», από τα συνολικά 740
εκατ. ευρώ που έχουν εγκριθεί για το 2018 και τα 2,3 δισ. ευρώ σε ορίζοντα
πενταετίας. Οι προσκλήσεις που προηγήθηκαν και υλοποιούνται στο πλαίσιο του
«ΦιλόΔημος ΙΙ», αφορούν στην προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου, τη
συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την κατασκευή Παιδικών
Χαρών.
Τα δύο συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία αποτελούν έμπρακτη αποτύπωση
της πολιτικής της κυβέρνησης για τη στήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρά τους
περιορισμούς των δημοσιονομικών δεδομένων. Ταυτόχρονα, δίνουν έμφαση σε
στοχευμένα έργα υποδομών, με μεγάλη κοινωνική απόδοση και αναπτυξιακή
προοπτική για τους δήμους. Συγκεκριμένα:
1. «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης»
Η Πρόσκληση «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και
ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση», ύψους 200 εκατ. ευρώ,
ανταποκρίνεται στην ολοένα αυξανόμενη ανάγκη των Δήμων και των Δημοτικών
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της χώρας να παρέχουν επαρκή
ποσότητα και καλή ποιότητα νερού στους δημότες. Χρηματοδοτούνται, μεταξύ
άλλων,

αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων, προμήθειες εξοπλισμού για τον
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εντοπισμό και τη μείωση των διαρροών, εξωτερικά υδραγωγεία, έργα καθαρισμού
νερού, αφαλατώσεις, δεξαμενές και αντλιοστάσια νερού.
Στόχος είναι τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν να χαρακτηρίζονται από
λειτουργικότητα και βιωσιμότητα και να συμβάλουν στην πρόσβαση σε επαρκές και
καλής ποιότητας νερό για ανθρώπινη κατανάλωση.
Το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» έρχεται να καλύψει και υποβληθέντα έργα που δεν
εντάχθηκαν στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, ώστε αυτά τα σημαντικά υδρευτικά έργα
να υλοποιηθούν.

2. «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και ιδίως αυτών της
επεξεργασίας των λυμάτων»
Η πρόσκληση «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της
δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών
υδάτων και των ακτών κολύμβησης», ύψους 200 εκατ. ευρώ, αφορά στην
κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού

με στόχο

την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας
υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των
ακτών κολύμβησης.
Θα χρηματοδοτηθούν έργα σε οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας, (οικισμοί με πληθυσμό
αιχμής από 2.000 έως 15.000 ισοδύναμους κατοίκους), για τα οποία απορρέει
υποχρέωση από την σχετική Κοινοτική Οδηγία. Επιπλέον, θα χρηματοδοτηθούν
πολύ σημαντικά έργα σε μικρότερους οικισμούς, με πληθυσμό κάτω των 2.000
κατοίκων, που βρίσκονται σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.
Σε ό,τι αφορά σε υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), η
πρόσκληση περιλαμβάνει τόσο την αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού, όταν έχει παρέλθει 20ετία από την έναρξη λειτουργίας τους, όσο και την
προσθήκη προχωρημένης επεξεργασίας με στόχο την επαναχρησιμοποίηση μέρους
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ή του συνόλου της εκροής για επωφελείς χρήσεις (άρδευση, πυρόσβεση,
εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα κλπ).
Στο αμέσως προσεχές διάστημα, στο πλαίσιο του «ΦιλόΔημος» αναμένεται η
έκδοση προσκλήσεων για:
· Την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί σε χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα και αποτελούν κοινοτική υποχρέωση
· Την αγροτική οδοποιία με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε γεωργική ή
κτηνοτροφική ή μικτή εκμετάλλευση
Η Πρόσκληση για την Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης
Η Πρόσκληση για την Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και
ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων
Πηγή:
http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/PressReleases/?id=4558fa5ae77d-474b-9bf2-51664d934988

Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης
επιχειρήσεων του κλάδου λατομικών ορυκτών στην Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν σε καινοτομία, εφαρμοσμένη ή
βιομηχανική

έρευνα,

πειραματική

ανάπτυξη,

και

που

συνδέονται

κατ’

αποκλειστικότητα με τον κλάδο των λατομικών ορυκτών (βιομηχανικών ορυκτών,
μαρμάρων και αδρανών υλικών), της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης
εξειδίκευσης

της

ΑΜΘ,

για

τον

οποίο

επιχειρηματικής ανακάλυψης.
Σε ποιους απευθύνεται
24
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Υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό
λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2017
έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να
έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, του ιδιωτικού τομέα, ατομικές
επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν.
4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), και δύνανται να υποβάλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά
ΑΦΜ.
Περίοδος υποβολής
από 15/5/2018 έως 17/7/2018
Δεν θα αξιολογούνται προτάσεις οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, ή δεν
έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία στο ΠΣΚΕ και στα συνημμένα
έντυπα.
Σε περίπτωση που υπάρξει ασυμφωνία μεταξύ των ηλεκτρονικά καταχωρημένων
στοιχείων στο ΠΣΚΕ, και των δηλωθέντων οικονομικών στοιχείων του έργου (π.χ.
δαπάνες του έργου, Π/Υ, δημόσια δαπάνη κ.λπ.) στο Παράρτημα Ι.2., το οποίο
αναρτάται σε «φορητή» μορφή (.pdf), τότε κατισχύουν τα ηλεκτρονικά δηλωθέντα
στο ΠΣΚΕ στοιχεία.
Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων
χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή επενδυτικού σχεδίου. Οι
Αιτήσεις Χρηματοδότησης έργων που δεν θα υποβληθούν εμπρόθεσμα δεν θα
αξιολογούνται.
Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία υποβολής ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, θα πρέπει
η ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ να οριστικοποιηθεί
πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων έργων του
τρέχοντος κύκλου της Δράσης.
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Με την εμπρόθεσμη υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης (ηλεκτρονικά) στο
ΠΣΚΕ, ο δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται ηλεκτρονικά για την παραλαβή της.
Είδος Ενίσχυσης
Επιχορήγηση / Επιδότηση
Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Όροι και προϋποθέσεις
Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς Δικαιούχους
υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis με

την

ένδειξη:

Δράση

«Επενδυτικά

Σχέδια

Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων του κλάδου Λατομικών
ορυκτών (Βιομηχανικών Ορυκτών, Μαρμάρων και Αδρανών υλικών)».
Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο επενδυτής υποχρεούται
σωρευτικά:


να συμπληρώσει, καταχωρώντας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων τα σχετικά πεδία του σημείου «ΥΠΟΒΟΛΗ» του ΠΣΚΕ, όπως
αυτά εμφανίζονται στο Παράρτημα Ι.1,



να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ:


πλήρως συμπληρωμένο, το συμπληρωματικό Παράρτημα
Ι.2 σε επεξεργάσιμη μορφή «κειμενογράφου» (word),
καθώς και υπογεγραμμένο, σαρωμένο αντίγραφο (scan),
σε «φορητή» μορφή (pdf)



τα φορολογικά έντυπα που προβλέπονται στο Παράρτημα
VII (σημείο 7.1) της Πρόσκλησης, σε «φορητή» μορφή
(pdf), εκτυπωμένα μετά την ημερομηνία έκδοσης της
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παρούσας

Πρόσκλησης,

από

το

ολοκληρωμένο

πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών (TAXISnet)


Υπεύθυνες Δηλώσεις σαρωμένες (scan), σε «φορητή»
μορφή (pdf), υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο
και σφραγισμένες με τη σφραγίδα της επιχείρησης που
εκπροσωπεί,

στο

οποίο

δηλώνει

τα

στοιχεία

που

απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης (Παράρτημα IX
–

«Υποδείγματα

υπεύθυνων

δηλώσεων»

της

Πρόσκλησης).
Προϋπολογισμός
€ 3.000.000
Σχετικά αρχεία
Προκήρυξη (PDF - 6,01 Mb)
Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.eydamth.gr/
Διεύθυνση: Ηροδότου 28, 691 00 Κομοτηνή
Τηλ.: 210 7499100, 213 1310100
Φαξ: 210 7700502

Ιωάννης Κεσσανλής
25313 52332
ikessanlis@mou.gr
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Ιστοσελίδα δημοσίευσης
https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/361-prosklisi-yp-arithm-2350amth42

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ
ΑΕ)
Γραφείο υποστήριξης
Διεύθυνση: Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ.: 210-7787940
E-mail: support@mou.gr
Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.mou.gr
Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής

Πηγή: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=3841

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γενικό
Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
Θεσμικό πλαίσιο:
1. Νόμος 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/2016) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Y.A 61621/Δ5.2643/2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Aπό 10/2/2018, η υποβολή αιτήσεων προς το Γενικό Μητρώο Φορέων
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,
μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης (https://kalo.yeka.gr)
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Η ενεργοποίηση της συγκεκριμένης πλατφόρμας αποτελεί βασικό εργαλείο που θα
διευκολύνει τις συναλλαγές των φορέων του πεδίου με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
μειώνοντας τους χρόνους εξέτασης και διεκπεραίωσης των αιτήσεων και
εξοικονομώντας ανθρώπινους και υλικούς πόρους τόσο για τους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο,
όσο και για την Δημόσια Διοίκηση.
Οι διαδικασίες οι οποίες υλοποιούνται μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης είναι οι
εξής:
i. Εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
(αρ.9- 12,17-18, 23-24 της Υ.Α )
ii. Χορήγηση Πιστοποιητικού Μέλους (αρ.16, 21,27 της Υ.Α ))
iii. Χορήγηση βεβαιώσεων καταχώρησης τροποποιήσεων στοιχείων του Φορέα
(Καταστατικού ή Οργάνου Διοίκησης) (αρ.13,19,25 της Υ.Α )
iv. Χορήγηση βεβαιώσεων ιστορικού μεταβολών (βεβαίωση τροποποιήσεων
Καταστατικού, σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης, μη λύσης-μη εκκαθάρισης)
v. Χορήγηση βεβαιώσεων διαγραφής από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας. (αρ.14-15,20,26 της Υ.Α ).
Οι παραπάνω διαδικασίες συμπεριλαμβάνουν την υποβολή αίτησης από τον
ενδιαφερόμενο, την διαχείριση της αίτησης από την Δ/νση Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας και την έκδοση και κοινοποίηση στον αιτούντα της
απάντησης.
Δυνατότητα χρήσης της ειδικής διαδικτυακής πύλης έχουν όλοι οι πολίτες, εφ’ όσον
έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα. Για την πιστοποίηση στο σύστημα,
χρησιμοποιείται η διαδικασία και οι κωδικοί πιστοποίησης στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
(taxisnet). Ειδικότερα, η πρόσβαση των υφιστάμενων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο στην
γίνεται με την χρήση των κωδικών που ήδη διαθέτουν από την Γ.Γ.Π.Σ (taxisnet).
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Για τους υπό σύσταση φορείς (Κοιν.Σ.Επ, Συνεταιρισμοί Εργαζομένων), κατά την
φάση της υποβολής αίτησης εγγραφής (και πρόσθετων στοιχείων εγγραφής),
η πρόσβαση γίνεται με χρήση των αντίστοιχων κωδικών του φυσικού προσώπου
(μέλους ή εκπροσώπου του υπό σύσταση Φορέα) που υποβάλει την αίτηση.
Στην πύλη διατίθενται αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης καθώς και Πρότυπα Καταστατικά
για την διευκόλυνση των Φορέων.
Επισήμανση:
Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται και χορηγούνται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης, αποτελούν διοικητικά έγγραφα
και είναι έγκυρα για κάθε χρήση από τους ενδιαφερομένους.

Πηγή: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/11322.pdf

Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των ακινήτων των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), που βρίσκονται εντός των ορίων του
Δήμου Αθηναίων
Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και της σημαντικής ανταπόκρισης, με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Νεφελούδη, παρατείνεται η προθεσμία
υποβολής προτάσεων από νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού
χαρακτήρα, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και ενδιαφερόμενους
ιδιώτες για τα ακίνητα των ΦΚΑ και του ΟΑΕΔ εντός των ορίων του Δήμου
Αθηναίων, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την αξιοποίηση της
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ακίνητης περιουσίας, με τίτλο: «Ανάκτηση των Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της
Αθήνας - Αξιοποίηση με όρους κοινωνικής ανταπόδοσης», μέχρι και την
Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά την καταληκτική ημερομηνία, οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος
υποβάλλονται σε κλειστό φυσικό φάκελο στις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου
ιδιοκτήτη Φορέα. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ταυτόχρονα και σε ηλεκτρονική
μορφή (cd).
Με την εν λόγω απόφαση αναρτάται και η 1η ομάδα ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
των ενδιαφερόμενων του πιλοτικού προγράμματος Αξιοποίησης Ακινήτων ΦΚΑ και
ΟΑΕΔ, στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και στους ιστότοπους των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΦΚΑ) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
(ΟΑΕΔ).
Πηγή: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/11337.pdf

Έως τις 31 Μαΐου οι αιτήσεις εγγραφής και δήλωση προτίμησης για
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Έως τις 31 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00 μπορούν οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να
εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε
τάξη Δημοσίων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος
2018-2019,

να

υποβάλλουν

«Ηλεκτρονική

Αίτηση

Εγγραφής

-

Δήλωση

Προτίμησης».
Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://e-eggrafes.minedu.gov.gr, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
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H σχετική εγκύκλιος σε μορφή pdf
Πηγή:

http://www.minedu.gov.gr/ypapegan/ypour-apof/34469-09-05-18-apo-tis-14-

eos-tis-31-maiou-oi-aitiseis-eggrafis-kai-dilosi-protimisis-gia-gel-kai-epal-5

34 μετάλλια κατέκτησαν οι Έλληνες μαθητές που συμμετείχαν
στην Παγκόσμια Σχολική Γυμνασιάδα
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Σχολικής Γυμνασιάδας που διεξήχθη στις πόλεις
Μαρακές και Καζαμπλάνκα του Μαρόκο, η ελληνική αποστολή των μαθητών/τριώναθλητών/τριών που συμμετείχαν στους αγώνες κατέκτησε 34 μετάλλια από τα
οποία τα 14 είναι χρυσά.
Η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση στα μετάλλια στην κολύμβηση

με 20

μετάλλια από τα οποία τα 7 χρυσά και τη 2η θέση στον κλασικό αθλητισμό με 13
μετάλλια από τα οποία τα 7 χρυσά.
Αξίζει

να

σημειωθεί

ότι

αθλητές/τριες

μας

διακρίθηκαν

αντιμετωπίζοντας

αθλητές/τριες μεγάλων αποστολών άλλων χωρών όπως της Βραζιλίας η οποία
συμμετείχε με 250 μαθητές/τριες, της Κίνας με περισσότερους από 100, της Γαλλίας,
της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας κ.ά.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας των αγώνων η Ελληνική αποστολή
συγκέντρωσε 11 μετάλλια.

ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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ΧΡΥΣΑ
Σάντας Αντώνιος στο άλμα επι κοντό
Κεσίδη Σοφία στο δίσκο
Δόση Παναγιώτα στο ύψος
ΧΑΛΚΙΝΟ
Ποργιοπούλου Μαρίνα στα 2000 m φυσικά εμπόδια
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
ΧΡΥΣΑ
Ασπούγαλης Αρκάδιος-Γεώργιος 100 m πρόσθιο
Χρήστου Ιωάννης 100 m ύπτιο
ΑΡΓΥΡΟ
Εγγλεζάκης Κωνσταντίνος 200 m ελεύθερο
ΧΑΛΚΙΝΑ
Ντάνος Νικόλαος 200m πεταλούδα
Ζαμαριά Αγγελική 200 m πεταλούδα
Χατζή Μαρία 200 m μικτή ατομική
Σκυτάλη 400 m μικτή ανδρών γυναικών
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΧΑΛΚΙΝΟ
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Κελεσίδης Γεώργιος στο δίζυγο
Επίσης την 6η θέση στον τελικό του εδάφους κατέκτησε η Μάγια Εβελίνα ενώ η
Δερβίση Μαρία της Ρυθμικής Γυμναστικής κατέλαβε την 6η θέση στο σύνθετο
ατομικό σε σύνολο 39 αθλητριών από 16 χώρες.
Οι μαθητές/τριες -αθλητές/τριες της ελληνικής αποστολής που συμμετείχαν στην
Παγκόσμια Γυμνασιάδα του Μαρόκο 2018 επιλέχθηκαν σύμφωνα με την πρόκρισή
τους στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου
σχολικού έτους 2017-2018.

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/news/34457-08-05-18-me-34-metallia-epistrefounayrio-apo-to-maroko-oi-ellines-mathites-pou-symmeteixan-stin-pagkosmia-sxolikigymnasiada-2

«Όσκαρ τουρισμού» για την Ελλάδα στη Σερβία! Διακρίθηκε ως ο
κορυφαίος τουριστικός προορισμός 2018 σε Μεσόγειο και
Νοτιοανατολική Ευρώπη
Η Ελλάδα κέρδισε το επονομαζόμενο «Όσκαρ Τουρισμού» από το Διεθνές Κέντρο
για την Προβολή και Ανάπτυξη της βιομηχανίας του Τουρισμού και της Eστίασης
SACEN International και αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός
στην Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη, για το 2018.
Ο διεθνής φορέας SACEN INTERNATIONAL ιδρύθηκε το 1957 και έχει έδρα το
Βελιγράδι της Σερβίας. Τα τελευταία 17 χρόνια - με την έναρξη της θερινής
περιόδου- απονέμει ετησίως τα «Όσκαρ του Τουρισμού» σε χώρες και επιχειρήσεις
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που δραστηριοποιούνται στον χώρο του Τουρισμού

στην Μεσόγειο και την

Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η επιτροπή επιλέγει τους νικητές στις κατηγορίες: τουριστικός προορισμός,
επαγγελματικός τουρισμός, πολιτιστικός προορισμός, τουριστικό πρακτορείο,
γαστρονομικός

τουρισμός,

καλύτερη

επιχείρηση

στο

χώρο

της

εστίασης,

προσωπικότητα του έτους για τον Τουρισμό στην Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική
Ευρώπη. Για τον σκοπό αυτό επισκέπτεται όλους τους αξιολογούμενους
προορισμούς και επιχειρήσεις στις 18 χώρες που συμμετέχουν και συγκεκριμένα:
Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Αυστρία, Ουγγαρία, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία,
Σλοβενία, Κροατία, ΠΓΔΜ, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Τυνησία, Μάλτα,
Κύπρο, Ελλάδα και φυσικά την Σερβία.
Το βραβείο για την Ελλάδα παρέλαβε η Προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ Σερβίας κα
Σοφία Λαζαρίδου στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στην γραφική περιοχή του
Βελιγραδίου Skadarlija, στις 5 Μαΐου.
Πηγή: http://www.gnto.gov.gr

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων
εισαχθεισών φοιτητριών και εισαχθέντων φοιτητών στο Νέο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» με έναρξη
μαθημάτων το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2018-19
Τη Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εισαχθεισών
φοιτητριών και των εισαχθέντων φοιτητών στο Νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση», του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με έναρξη
μαθημάτων το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19.
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Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, οι
εισαχθείσες φοιτήτριες και οι εισαχθέντες φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν από τη
γραμματεία του προγράμματός τους. Ωστόσο, μπορούν να επικοινωνούν μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και για έκτακτα ζητήματα τηλεφωνικώς, από Δευτέρα
μέχρι Παρασκευή από τις 8:00 μέχρι τη 13:00 (Στοιχεία Επικοινωνίας).
Επιτυχούσες και επιτυχόντες ΠΠΣ Χειμερινού Εξαμήνου
Επιτυχούσες και επιτυχόντες ΠΠΣ Εαρινού Εξαμήνου

Πηγή: https://www.eap.gr/el/anakoinvseis-ekdilwseis/anakoinwseis/pros-to-koino

Εκδήλωση με θέμα «Φτώχεια, Ανισότητες και Μελετώντας την
Ελλάδα της Κρίσης (Ρατσισμός -Ξενοφοβία- Συνωμοσιολογία)»
Η Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού «Επιστήμη και Κοινωνία» σας προσκαλεί
σε εκδήλωση με θέμα «Φτώχεια, Ανισότητες και Μελετώντας την Ελλάδα της Κρίσης
(Ρατσισμός -Ξενοφοβία- Συνωμοσιολογία)».
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ερευνητική
ομάδα DAISSy) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, με
αφορμή την κυκλοφορία του 36ου και 37ου τεύχους του Περιοδικού και θα λάβει
χώρα την Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, ώρα 18:00, στις εγκαταστάσεις του ΕΑΠ στην
Αθήνα, Γραβιάς 4 –6 (Ά όροφος Αίθουσα εκδηλώσεων), Αθήνα.
Η εκδήλωση θα μεταδίδεται μέσω Διαδικτύου. Για να την παρακολουθήσετε πρέπει
να συνδεθείτε μέσω Skype for Business στη διεύθυνση:
https://meet.lync.com/houtest-eap/teleconference/G79CF6RN
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Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ιστοσελίδα:
https://www.eap.gr/el/anakoinvseis-ekdilwseis/anakoinwseis/pros-to-koino/6387

Πηγή: https://www.eventbrite.co.uk/e/e-tickets-46015406319

Ημερίδα "Μέλισσα & Περιβάλλον, Μελισσοκομία & Δασικά
Οικοσυστήματα" (Αθήνα, 19 Μαΐου 2018)
Το Εργ. Μελισσοκομίας του Ινστ. Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, του
ΕΛΓΟ

ΔΗΜΗΤΡΑ

και

η

Ελληνική

Επιστημονική

Εταιρεία

Μελισσοκομίας,

Σηροτροφίας ανακοινώνουν τη διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Μέλισσα &
Περιβάλλον, Μελισσοκομία & Δασικά Οικοσυστήματα».
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων και σε συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας, Πολιτισμού και
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια
Ημέρα της Μέλισσας και της Βιοποικιλότητας.
Η Ημερίδα θα διεξαχθεί την 19η Μαΐου 2018, ημέρα Σάββατο, στο αμφιθέατρο
του Ινστ. Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στο Πάρκο
των Ιλισίων. Ώρα έναρξης 10.00 π.μ.
Για να δείτε την πρόσκληση της ημερίδας, σε μορφή pdf, μεταβείτε στην
ιστοσελίδα:
http://www.minagric.gr/images/stories/ekdhlwseis/prosklhsh_melisokomia040518.pdf
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Πηγή:http://www.minagric.gr/index.php/el/xrisimewplirofories-2/events/6491hmerida-melissa040518

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2018
Η 18η Μαΐου έχει οριστεί από το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) ως Διεθνής
Ημέρα Μουσείων με σκοπό του εορτασμού: «Τα μουσεία να γίνουν φορείς
πολιτιστικών ανταλλαγών, για την ενίσχυση της μόρφωσης, για την προώθηση της
αμοιβαίας κατανόησης, για την ειρήνη και τη συνεργασία ανάμεσα στους λαούς».
Η Διεθνής Ημέρα Μουσείων εορτάζεται κάθε χρόνο με διάφορες εκδηλώσεις και
είναι αφιερωμένη σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά τα μουσεία και τον ρόλο
τους στη σύγχρονη κοινωνία. Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι «Μουσεία και
(δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό».
Τα Μουσεία κατέχουν σήμερα κομβικό ρόλο στις σχέσεις που δημιουργούνται μέσω
του διαδικτύου, ενώ παράλληλα αποτελούν το επίκεντρο πολλών και διαφορετικών
κοινωνικών δικτύων. Η συνεχής διεύρυνση του κοινού, που αποτελεί μόνιμο στόχο
των μουσείων, απαιτεί στις μέρες μας ενισχυμένη διασύνδεση των μουσείων μεταξύ
τους, με άλλους φορείς και με το κοινό. Επίσης απαιτούνται νέες προσεγγίσεις για τη
διάδοση της μουσειακής εμπειρίας στα κοινωνικά δίκτυα (στην ψηφιακή ή στην
αναλογική τους μορφή) και την ενίσχυση του μορφωτικού τους χαρακτήρα.
Το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων επέλεξε ως τιμώμενο
μουσείο για το 2018 το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ με σκοπό να
αναδείξει τις συλλογές και το έργο του που συνδέονται άμεσα με το θέμα του
φετινού εορτασμού.
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Η κεντρική εκδήλωση του εορτασμού θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 18
Μαΐου και ώρα 7μμ. και περιλαμβάνει σύντομες ομιλίες, ξεναγήσεις, μουσική
εκδήλωση και γιορτή στον κήπο του Μουσείου. Ομιλήτριες θα είναι η κ. Μαρία
Ρούσσου, Επίκ. Καθηγήτρια Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου
Αθηνών, η κ. Ντέπη Τζιμέα, Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου
ΟΤΕ. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν η κ. Λυδία Κονιόρδου, Υπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού, ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
ΟΤΕ και η κ. Τέτη Χατζηνικολάου, Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος του ICOM.
Από 17 έως 20 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Μουσείου
ξεναγήσεις, εικαστικά εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες δράσεις για
όλες τις κατηγορίες κοινού.
Παράλληλα

σε

όλη

την

Ελλάδα

από

12

Μαΐου

έως

20

Ιουνίου

θα

πραγματοποιηθούν από μουσεία και άλλους πολιτιστικούς φορείς εκθέσεις,
εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες εκδηλώσεις που θα περιληφθούν σε ειδικό
έντυπο που θα εκδώσει το Ελληνικό Τμήμα του ICOM.
Για να δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων
2018, πατήστε εδώ
Πηγή: https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=2224

Προκήρυξη 6Κ/2018 - Αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο
Γνωστοποιήθηκε, στις 9 Μαΐου 2018, η αποστολή στο Εθνικό Τυπογραφείο για
δημοσίευση της 6Κ/2018 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με
σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (588) θέσεων τακτικού
προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για
τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
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Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο
παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.
Πίνακας Θέσεων

Πηγή: https://www.asep.gr

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Προκήρυξη 7Κ/2017 –
Κατηγορία ΤΕ)
Εκδόθηκαν,

στις

9

Μαΐου

Προκήρυξης 7Κ/2017 (ΦΕΚ

2018,

19/15-6-2017

τα
&

οριστικά
ΦΕΚ

αποτελέσματα της

20/21-6-2017

Τεύχος

Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ
άλλων, εννέα (9) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου

αορίστου

χρόνου

Τεχνολογικής

Εκπαίδευσης

στο

Υπουργείο

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Κεντρική Υπηρεσία) και στο Νομικό
πρόσωπο αυτού, Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., στη Ρυθμιστική Αρχή
Λιμένων και στην Ανώνυμο Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου – ΑΕΔΙΚ Α.Ε. (Υπ.
Οικονομικών).
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση
και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού
ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι
εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).
Οριστικός Πίνακας Διοριστέων
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Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων
Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης

Πηγή: https://www.asep.gr
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