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Ενημέρωση για τα μέτρα ανακούφισης των πυρόπληκτων της
Αττικής
Ως προς τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές της Αττικής, σας υπενθυμίζουμε
ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για έκτακτα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων και
αποκατάστασης των υλικών καταστροφών, καθώς και για τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά,

στην

ιστοσελίδα:

https://government.gov.gr/metra-stirixis-

apetoumena-dikeologitika/. Στην ίδια ιστοσελίδα περιλαμβάνονται και οι προβλέψεις
της ισχύουσας νομοθεσίας για τη στήριξη των πληγέντων (βλ. τεύχος 392
«ΔΗΜΟΣΙΟγραφικών»), ενώ υπάρχει και σύνδεσμος (link) με την ιστοσελίδα του
Υπουργείου

Ψηφιακής

Πολιτικής,

http://mindigital.gr/index.php/info-crisis,

Τηλεπικοινωνιών
στην

οποία

και

Ενημέρωσης

αναρτώνται

σχετικές

ενημερώσεις.

Διευκρίνηση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί
του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης (ΑΔΑ: Ψ5Τ0465ΧΘΨ-ΦΑΘ)
για τους διοριζόμενους από την πυρκαγιά στο Μάτι
Με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/686/οικ.28898/3-8-2018 (ΦΕΚ 3524/Β΄/21-8-2018,
ΑΔΑ: Ψ5Τ0465ΧΘΨ-ΦΑΘ) Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε κάθε αναγκαία
λεπτομέρεια σχετικά με το δικαίωμα διορισμού ατόμων τα οποία υπέστησαν σοβαρά
εγκαύματα και νοσηλεύτηκαν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) ή προκύπτει
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, συνεπεία των πυρκαγιών που έπληξαν
περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.
Με την από 23-8-2018 ανακοίνωση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η
οποία εκδόθηκε με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο και το διαδίκτυο,
διευκρινίζεται ότι η αναφορά του άρθρου 2 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης
περί «παραίτησης του διοριζομένου από τυχόν οικονομικές απαιτήσεις καθώς και
την αναστολή του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος, από την ημερομηνία
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διορισμού» - όπως και η σχετική Υπουργική Απόφαση για την αποκατάσταση των
πυρόπληκτων του 2007 - αφορά αποκλειστικά και μόνο τυχόν αποδοχές που
λαμβάνει ο αιτών - διοριζόμενος από σύνταξη, καθώς και την αναστολή του σχετικού
συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Δηλαδή, κάποιος που για οποιοδήποτε λόγο μπορεί
να λαμβάνει κάποιας μορφής σύνταξη (λ.χ. αναπηρίας), εφόσον επιλέξει να
διοριστεί, θα αμείβεται με τον μισθό του ως διορισθείς στο Δημόσιο. Συνεπώς, δεν
υπάρχει κανένας συμψηφισμός με τυχόν άλλες απαιτήσεις ή αποζημιώσεις που
δικαιούται ο ενδιαφερόμενος και ο διοριζόμενος δεν στερείται κανενός νομίμου
δικαιώματός του για προσφυγή στα δικαστήρια και διεκδίκηση οποιασδήποτε
αγωγής.
Πηγές: http://www.minadmin.gov.gr/?p=31201
https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5Τ0465ΧΘΨ-ΦΑΘ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκτέλεση τελεσίδικων
αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχοντας αναλάβει την επιτάχυνση της
κατεδάφισης 3.200 αυθαιρέτων κτισμάτων στην Αττική, προχωρά στα παρακάτω
βήματα:
1.

Στην προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού για την κατεδάφιση κτισμάτων,

στην περιοχή του παραλιακού μετώπου Αθηνών-Σουνίου. Η σχετική πρόσκληση
αναρτήθηκε στις 23 Αυγούστου και αφορά σε απευθείας ανάθεση έργου αξίας
134.945,7 ευρώ (προ ΦΠΑ), κατά τα οριζόμενα στο αρ.52, παρ.4 του νόμου
4559/2018. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία να υποβάλλουν προσφορές μέχρι
το μεσημέρι της Τετάρτης, 29 Αυγούστου.
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2.

Στην κοινοποίηση 208 ειδοποιήσεων προς τους ιδιοκτήτες κτισμάτων, στις

οποίες διατυπώνεται ρητώς ότι επίκειται η κατεδάφιση αμέσως μετά την παρέλευση
30 ημερών. Συγκεκριμένα προτεραιοποιήθηκαν:
·
·

15 κατασκευές σε εθνικούς δρυμούς
105 κατασκευές σε δασικές εκτάσεις σε Καπανδρίτι, Λαύριο, Πάρνηθα, Πεντέλη

και Μέγαρα
·

20 κατασκευές στο παραλιακό μέτωπο Αθηνών-Σουνίου

·

35 κατασκευές στο παραλιακό μέτωπο Μεγάρων

·

17 κατασκευές στον υγροβιότοπο Βουρκάρι

·

16 τουριστικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις εστίασης που βρίσκονται σε

παραλίες και αιγιαλούς ανά την Αττική
3.

Στην προκήρυξη του πρώτου διεθνούς διαγωνισμού, το πρώτο δεκαήμερο του

Σεπτεμβρίου, για την κατεδάφιση 300-400 κτισμάτων.
Τέλος, καταγράφεται σημαντική πρόοδος στην επιτάχυνση των ελέγχων από τις
υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στην υπόλοιπη χώρα.

Πηγή:
GR

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=5809&language=el-
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Ανακοίνωση διεξαγωγής δημοπρασίας εντόκων γραμματίων 26
εβδομάδων
Την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων
διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 875
εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 1 Μαρτίου 2019. Η ημερομηνία διακανονισμού
(settlement) θα είναι η Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 (Τ+2).
Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.
Η δημοπρασία θα γίνει με

ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς

Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη

διαδικασία που

προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Επίσης, βάσει του Κανονισμού
των

Βασικών

Διαπραγματευτών

παρέχεται

η

δυνατότητα

υποβολής

μη

ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας,
όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος
αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.
Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας
προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού
ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο
περιπτώσεις.
Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018, το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην
έκδοση εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων. Η έκδοση θα γίνει με δημοπρασία στην
οποία συμμετέχουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του Ελληνικού
Δημοσίου.
Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 (Τ+2).
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Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα
σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους οι οποίοι θα
αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία,
με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η
τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη
δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω
αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας
εγγραφής. Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 28 Αυγούστου 2018 έως και Πέμπτη 30
Αυγούστου 2018.
2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή
μέχρι και την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή
που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.

Απαραίτητη

προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε μερίδα του
Σ.Α.Τ .Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται μέσω των
παραπάνω φορέων διάθεσης.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και ο Α.Φ.Μ.
Πηγή:https://www.minfin.gr/web/guest/-/demoprasia-entokon-grammation-26ebdoma-21?inheritRedirect=true&redirect=%2F

Νέες δυνατότητες και εργαλεία για την καταπολέμηση της
αυθαίρετης δόμησης
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος(ΤΕΕ), ενεργοποιούν τις νέες δυνατότητες και τα εργαλεία
που έχουν θεσμοθετηθεί με το νόμο 4495/2017, για την καταπολέμηση της
8
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αυθαίρετης δόμησης. Σε συνάντηση του ΥΠΕΝ κ. Γιώργου Σταθάκη με τον Πρόεδρο
του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό και αρμόδια στελέχη, αποφασίστηκε η άμεση υλοποίηση
νέων πληροφοριακών συστημάτων τα οποία, για πρώτη φορά, δίνουν τη
δυνατότητα άμεσων καταγγελιών και ελέγχων για θέματα αυθαίρετης δόμησης.
Ειδικότερα, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, μαζί με την ηλεκτρονική έκδοση
οικοδομικών αδειών, ανοίγει και το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης, για την εγγραφή
μηχανικών με τα αντίστοιχα δικαιώματα, κατ’ εφαρμογή του 4495/2017, ώστε να
αυξηθεί ο αριθμός των ελεγκτών τόσο για τη νόμιμη όσο και την αυθαίρετη δόμηση.
Τα πορίσματα των ελεγκτών δόμησης θα υποβάλλονται και στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για περαιτέρω αξιοποίηση.
Το νέο αυτό μητρώο αναμένεται να ενεργοποιηθεί γύρω στα μέσα Οκτωβρίου και θα
αρχίσει να πραγματοποιείται ο προβλεπόμενος δειγματοληπτικός έλεγχος του 5%
των δηλώσεων αυθαιρέτων, των νόμων 4178 και 4495, από ελεγκτές δόμησης.
Παράλληλα, το ΥΠΕΝ και το ΤΕΕ σχεδιάζουν ήδη, ένα πλήρως ηλεκτρονικό
σύστημα καταγγελιών για την αυθαίρετη δόμηση, το οποίο και αποφάσισαν να
ενεργοποιηθεί στις αρχές του νέου έτους. Το νέο αυτό εργαλείο θα είναι ανοιχτό για
χρήση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, όπου με την καταβολή σχετικού
παραβόλου, θα δίνεται η δυνατότητα καταγγελίας αυθαιρεσιών δόμησης σε
ολόκληρη την επικράτεια. Θα αποτελέσει ακόμη, ένα πολύτιμο εργαλείο ελέγχου για
τα υπό στελέχωση Παρατηρητήρια Δόμησης.
Το εργαλείο αυτό θα δημιουργήσει και νέες δυνατότητες σχετικά με τον έλεγχο και
την εποπτεία του δομημένου περιβάλλοντος, αξιοποιώντας το εμπλουτισμένο
μητρώο ελεγκτών δόμησης. Οι ελεγκτές που θα κληρώνονται, μέσω του αδιάβλητου
μηχανισμού ηλεκτρονικής κλήρωσης, θα προχωρούν στη συνέχεια, στην εξέταση
των υποβληθεισών καταγγελιών. Μετά τη βεβαίωση της αυθαιρεσίας, μέσω του
συστήματος θα δρομολογούνται οι διαδικασίες που απαιτούνται μέχρι τη διοικητική
επιβολή του σχετικού προστίμου ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία θα τροφοδοτούν
ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (taxisnet) για τον αυτόματο καταλογισμό και
είσπραξή τους. Μόνο στις περιπτώσεις εντοπισμού αυθαιρεσιών από τους ελεγκτές
9
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δόμησης, θα επιστρέφεται το παράβολο στον καταγγέλλοντα μέσω του συστήματος.
Όλες οι ηλεκτρονικές διαδικασίες θα υποστηρίζουν τα Παρατηρητήρια Δόμησης
μέχρι και την υλοποίηση των πρωτοκόλλων κατεδάφισης.
Πηγή: http://web.tee.gr/deltia-tupoy/deltio-typoy-tee-06-08-2018/

Κ.ΑΛ.Ο – Δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
για τη δράση: «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας»
Δημοσιεύθηκε η δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τη
δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».
Στόχος της δράσης, που χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 11.303.000€,
είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), με πρώτο βήμα τη σύσταση από φορείς Κ.ΑΛ.Ο. 89 Κέντρων
Στήριξης σε όλη τη χώρα.
Τα Κέντρα Στήριξης θα λειτουργήσουν ως «σημεία ενημέρωσης» για την Κοινωνική
και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως δομές συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών
επιχειρηματιών

και

υποψηφίων

κοινωνικών

επιχειρηματιών

και

ως

δομές

υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
Στα Κέντρα Στήριξης θα παρέχονται:
υπηρεσίες ενημέρωσης/ δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό
πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για
τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο., όπως επίσης και σε υποψήφιους κοινωνικούς
επιχειρηματίες (α’ δέσμη ενεργειών) και
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υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.
ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων
Κ.ΑΛ.Ο. (β’ δέσμη ενεργειών).
Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 127.000 ευρώ ανά Δικαιούχο και καλύπτει
δαπάνες για λειτουργικά έξοδα, αμοιβές τρίτων, δαπάνες μισθοδοσίας/αμοιβές
μελών συνεταιρισμών εργαζομένων, δαπάνες προβολής- δημοσιότητας και
δικτύωσης, δαπάνες για αγορά εξοπλισμού/λογισμικού, δαπάνες διαμόρφωσης
χώρου μικρής κλίμακας και δαπάνες μετακινήσεων των στελεχών των Κέντρων
Στήριξης.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 14/9/2018 (ώρα 13:00) και η
αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «ΚΕΝΤΡΑ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΛΟ».

Πηγή: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/11527.pdf

«Συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία των καταστημάτων της Alpha
Bank σε Τήλο, Κάσο και Λειψούς»
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Γιάννης Δραγασάκης και ο Υφυπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριος Σαντορινιός, προχώρησαν σε
διαβουλεύσεις με την Διοίκηση της Alpha Bank σχετικά με την πρόθεσή της να
παύσει τη λειτουργία των υποκαταστημάτων της, σε Κάσο, Λειψούς και Τήλο.
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Η Διοίκηση της Τράπεζας αποφάσισε τη συνέχιση της λειτουργίας αυτών,
αποδεικνύοντας την κατανόησή της στη Νησιωτικότητα αλλά και στις ανάγκες των
κατοίκων.
Έτσι, οι νησιώτες της Κάσου, της Τήλου και των Λειψών θα συνεχίσουν να
εξυπηρετούνται κανονικά από τα συγκεκριμένα υποκαταστήματα χωρίς να
διαταραχτεί η καθημερινότητά τους.
Πηγή:https://www.yen.gr/web/guest/-/-synechizetai-kanonika-e-leitourgia-tonkatastematon-tes-alpha-bank-se-telo-kaso-kai-leipsous-

Τραπεζικός λογαριασμός από το δήμο Αθηναίων, μέσω Athens
Partnership, για τη στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών
Ο δήμος Αθηναίων προχώρησε στη δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού, μέσω
του Athens Partnership και καλεί φορείς, εταιρίες και πολίτες να ενισχύσουν την
προσπάθεια αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών.
Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού είναι τα παρακάτω:
Τράπεζα Πειραιώς
Δικαιούχος: Σύμπραξη για την Αθήνα
Αριθμός Λογαριασμού: 5023092318913
ΙΒΑΝ: GR57 0172 0230 0050 2309 2318 913
Swift-Bic: PIRBGRAA
Πηγή: http://www.cityofathens.gr/node/31933
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Λειτουργεί και πάλι από τις 20 Αυγούστου ανακαινισμένο το ΚΕΠ
στην πλατεία Βικτωρίας
Ξαναλειτουργεί

από τη

Δευτέρα

20

Αυγούστου το Κέντρο

Εξυπηρέτησης

Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του δήμου Αθηναίων, που βρίσκεται στην πλατεία Βικτωρίας
(Αριστοτέλους 84).
Μετά τις εργασίες ανακατασκευής το ΚΕΠ της πλατείας Βικτωρίας επιστρέφει πιο
λειτουργικό προκειμένου να υποδεχθεί τους πολίτες, τους οποίους ο δήμος
Αθηναίων ευχαριστεί για την κατανόηση που έδειξαν τις ημέρες που διήρκεσαν οι
εργασίες αναβάθμισης.
Πηγή: https://www.cityofathens.gr/node/31946

Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας 2018-2038 - Εθνική
Στρατηγική για τα Δάση (σε δημόσια διαβούλευση)
To Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την Ειδική Μόνιμη
Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, από την άνοιξη
του 2018 έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες σύνταξης μιας νέας δασικής πολιτικής για τη
χώρα μας, στο πλαίσιο της στρατηγικής της παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της
Δασοπονίας, μιας Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση, ξεκίνησε από τον περασμένο
Απρίλιο στη Βουλή των Ελλήνων και απευθύνθηκε σε όλη την κοινωνία. Τη σύνθεση
της Στρατηγικής στήριξαν μέχρι σήμερα περίπου 250 επιστήμονες και εκπρόσωποι
90

φορέων,

συναρμόδια

Υπουργεία

και

Υπηρεσίες

του

ΥΠΕΝ,

φορείς

εποπτευόμενοι από το ΥΠΕΝ (όπως είναι οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών),

ερευνητικά

και

ακαδημαϊκά
13

ιδρύματα,

επιστημονικοί

φορείς,

Τρίτη 28
Αυγούστου

Αριθ. Τεύχους: 394

2018

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

παραγωγικοί φορείς, ΓΕΩΤΕΕ, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, κυνηγετικές
οργανώσεις, δασική βιομηχανία και ορειβατικοί σύλλογοι. Τα αποτελέσματα του α’
κύκλου σύνθεσης και διαβούλευσης παρουσιάστηκαν και εμπλουτίστηκαν στη
Βουλή, σε νέα συζήτηση στις 10 Ιουλίου.
Στην προσπάθεια αυτή βοήθησε και ομάδα 36 επιστημόνων και υπηρεσιακών
παραγόντων, ως Ομάδα Εργασίας, η οποία συστήθηκε με την ΥΑ 31288/4815/2405-2018 (ΑΔΑ 6Ξ334653Π8-ΖΗΙ), η οποία παρέδωσε και τελική αναφορά για το
σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας.
Από την παραπάνω αναφορά προέκυψε σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που έχει
τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στο opengov.gr και προβλέπεται να
καθορίσει, με βάση το άρθρο 60 του ν. 4280/2014, την Εθνική Στρατηγική για τα
Δάση για την επόμενη εικοσαετία.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος
σας καλεί να καταθέσετε τα σχόλιά σας, έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2018, ώστε να
συμβάλλετε στη διαμόρφωση της στρατηγικής για τα Δάση μας για τις επόμενες δύο
δεκαετίες, ώστε να καταστούν αυτά ένας χώρος εργασίας και παραγωγής
ανταγωνιστικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, ένας χώρος προστασίας
για τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του, με ισχυρές προληπτικές δράσεις για τις
φυσικές καταστροφές αλλά και ένας χώρος φιλοξενίας της πλούσιας βιοποικιλότητας
της πατρίδας μας.

Πηγή: http://www.opengov.gr/minenv/?p=9523

Σχέδιο νόμου με ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (σε δημόσια διαβούλευση)
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου, έθεσε
από 16/8/2018 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις
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για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» και καλεί κάθε
κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας τις
προτάσεις του προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η
διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 17/9/2018/ ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.
Με το σχέδιο νόμου, οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, για την απλούστευση των
διαδικασιών αδειοδότησης και τον καλύτερο έλεγχό τους, κατατάσσονται σε δύο
μεγάλες κατηγορίες:
Α) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις χωρίς να απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας,
Β) Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με έκδοση οικοδομικής άδειας.
Επιπλέον, διαχωρίζεται η άδεια ίδρυσης από την άδεια λειτουργίας της
κτηνοτροφικής

εγκατάστασης,

προβλέποντας

ότι

πρώτα

αδειοδοτείται

η

εγκατάσταση και έπειτα αδειοδοτείται η λειτουργία, ώστε τα ζώα να εγκατασταθούν
σε κατάλληλο περιβάλλον με συγκεκριμένο αριθμό, καθώς και με διακριτό μητρώο
σταβλικής εγκατάστασης. Παράλληλα, αλλάζει το μοντέλο αδειοδότησης των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από το καθεστώς «πρώτα ελέγχω και μετά
αδειοδοτώ», στο καθεστώς «αδειοδοτώ την εγκατάσταση και μετά ελέγχω»
διαχωρίζοντας το φορέα αδειοδότησης από το φορέα ελέγχου.
Επίσης, δημιουργείται υπηρεσία μιας στάσης για την αδειοδότηση στη Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), η οποία θα είναι το μόνο σημείο
επαφής του κτηνοτρόφου με Δημόσια Υπηρεσία. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η
δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταγραφή των κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων και τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων. Τέλος, παρέχεται η
δυνατότητα

μεταβατικής

περιόδου

στους

κτηνοτρόφους,

προκειμένου

να

εναρμονισθούν με την ισχύουσα νομοθεσία είτε μέσω χρονικής μεταβατικής
περιόδου είτε μέσω έκδοσης άδειας διατήρησης.

Πηγές: http://www.opengov.gr/ypaat/?p=2166
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http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/grafeiotypou/deltiatypou/6870dt200818

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262
της Επιτροπής για «θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες
90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις μεθόδους
αναγνώρισης ιπποειδών» - Κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών (σε
δημόσια διαβούλευση)
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Αν. Υπουργός κ. Γιάννης
Τσιρώνης, έθεσαν σε διαβούλευση έως την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018 στη
διαδικτυακή πλατφόρμα του ΥΠΑΑΤ, στο http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/90ippoi-diav, σχέδιο υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό συμπληρωματικών
μέτρων εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής “για
τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά

με

τις

μεθόδους

αναγνώρισης

των

ιπποειδών

(κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών)”
Με την ανωτέρω απόφαση θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής, σχετικά με τη δημιουργία
συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών:
(α) που γεννήθηκαν στη χώρα,
(β) που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος και έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στη
χώρα ή που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα, σύμφωνα με την
τελωνειακή διαδικασία που καθορίζεται στο στοιχείο α) του σημείου 16 του άρθρου 5
του κανονισμού (ΕΟΚ) 952/2013.
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Η εν λόγω απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της απόφασης 96/78/ΕΚ και
έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/156 ΕΚ (έχει εναρμονιστεί με το ΠΔ 44/2012)
σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την διακίνηση των
ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών, καθώς
και την οδηγία 90/427 (έχει εναρμονιστεί με την ΥΑ 327239/1991) σχετικά με
τους όρους ζωοτεχνικού και γενεαλογικού χαρακτήρα που διέπουν το
ενδοκοινοτικό εμπόριο ιπποειδών, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχεία
γ) και δ), το άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση και το άρθρο 8
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο.

Πηγή: http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry2/grafeiotypou/deltiatypou/6833-dt080818b

Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση των διατάξεων του
Ν.4554/2018 σχετικά με την αδήλωτη εργασία
Όπως αναφέρεται στο από 9-8-2018 δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η αρμόδια Υπουργός κ. Έφη
Αχτσιόγλου, υπέγραψε την απόφαση για την ενεργοποίηση των διατάξεων του
Ν.4554/2018, που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2018 με ευρεία πλειοψηφία από τη
Βουλή.
Η υπουργική απόφαση περιλαμβάνει τους όρους εφαρμογής των άρθρων 5 έως 8
του Ν.4554/2018, για την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του προστίμου για την αδήλωτη
εργασία.
Συγκεκριμένα καθορίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή:
του προστίμου των 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο
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της

υποχρεωτικής

αναδρομικής

τρίμηνης

ασφάλισης

του

αδήλωτου

εργαζόμενου
της έκπτωσης του προστίμου, εφόσον ο εργοδότης προσλάβει τον αδήλωτο
εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους εργασίας:
- Για σύμβαση 3 μηνών το πρόστιμο μειώνεται στις 7.000 ευρώ
- Για σύμβαση 6 μηνών το πρόστιμο μειώνεται στις 5.000 ευρώ
- Για σύμβαση 1 έτους το πρόστιμο μειώνεται στις 3.000 ευρώ
των διαδικασιών αναίρεσης της έκπτωσης σε περίπτωση που ο εργοδότης
δεν διατηρήσει τον ίδιο αριθμό προσωπικού ή μεταβάλλει τους όρους
εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού.
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο Ν.4554/2018 προβλέπει πως σε περίπτωση υποτροπής
του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός τριών (3) ετών από τον πρώτο έλεγχο,
το πρόστιμο των 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, επιβάλλεται προσαυξημένο κατά
100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και κατά 200% για κάθε
μεταγενέστερη παράβαση.
Με την απόφαση αυτή τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η νέα αρχιτεκτονική του
προστίμου που αναβαθμίζει συνολικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος
κυρώσεων για την αδήλωτη εργασία και, παράλληλα, αποδίδει δικαιοσύνη στον
αδήλωτο εργαζόμενο.
Πηγή: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/11519.pdf
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Αίτημα
στην
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
για
τροποποίηση
του Προγράμματος Ειδικών Μέτρων για τα Μικρά Νησιά του
Αιγαίου Πελάγους
Υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το ΥΠΑΑΤ αίτημα τροποποίησης του
Προγράμματος Ειδικών Μέτρων για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους, σε
συνέχεια αιτημάτων των τοπικών φορέων που είναι δικαιούχοι του Προγράμματος.
Συγκεκριμένα η ελληνική πλευρά αιτείται:
α) την αύξηση του προϋπολογισμού των εφοδιασμών συνολικά κατά 19,65%, από
5.470.000 ευρώ σε 6.545.000 ευρώ. Αναλυτικά για τις ζωοτροφές από 5.200.320
ευρώ σε 6.250.000 ευρώ και για τα άλευρα από 269.680 ευρώ σε 295.000 ευρώ.
Με την προτεινόμενη αύξηση αφενός καλύπτεται μεγαλύτερο ποσοστό της δαπάνης
μεταφοράς των ζωοτροφών για την κάλυψη των πραγματικών διατροφικών
αναγκών των ζώων στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου και η εξομοίωση του κόστους
διατροφής τους με αυτό της ηπειρωτικής Ελλάδας, αφετέρου αντιμετωπίζεται το
πρόβλημα με τις υψηλές τιμές των ναύλων μεταφοράς των αλεύρων από την
ηπειρωτική Ελλάδα.
β) την αύξηση του προϋπολογισμού του μέτρου των παραδοσιακών τυριών από
2.866.000 ευρώ σε 3.790.000 ευρώ, σε άμεση σχέση με την προτεινόμενη αύξηση
του προϋπολογισμού για τους εφοδιασμούς. Με την αύξηση αυτή θα είναι δυνατή η
καλύτερη διαχείριση του υψηλού κόστους παραγωγής γάλακτος στα Μικρά Νησιά
του Αιγαίου, η αντιμετώπιση των μικρών έως πολύ μικρών οικονομιών κλίμακας του
τομέα ιδίως στα μικρά και άγονα νησιά, η προώθηση της παραγωγής ποιοτικών
προϊόντων και η διατήρηση της σημαντικής αυτής γεωργικής δραστηριότητας.
γ) την τροποποίηση των όρων επιλεξιμότητας που περιλαμβάνονται στο μέτρο
των παραδοσιακών τυριών και γιαούρτης του εν λόγω Προγράμματος, ώστε να
είναι δικαιούχοι ενίσχυσης οι παραγωγοί αγελαδινού, ή/και πρόβειου ή/και αίγειου
γάλακτος,

οι

οποίοι

διαμένουν

μόνιμα

στα

Μικρά

Νησιά

του

Αιγαίου,

δραστηριοποιούνται σε αυτά και παραδίδουν γάλα τόσο στις τοπικές μεταποιητικές
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μονάδες και στις μεταποιητικές μονάδες άλλων Μικρών Νησιών του Αιγαίου, όσο και
στις μεταποιητικές μονάδες της ηπειρωτικής Ελλάδας. Με την εν λόγω αιτούμενη
τροποποίηση θα δοθεί η δυνατότητα διαχείρισης των τοπικών διαρθρωτικών
προβλημάτων, η ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα και η δυνατότητα να
λειτουργήσει με καλύτερους όρους ο τοπικός ανταγωνισμός. Επισημαίνεται ότι οι
αιτούμενες τροποποιήσεις του Προγράμματος των Μικρών Νησιών του Αιγαίου είναι
απολύτως απαραίτητες, καθώς θα βοηθήσουν στην προσαρμογή των παραγωγών
στη διαχείριση των τοπικών αλλά και των εθνικών μικροοικονομικών και
μακροοικονομικών διαρθρωτικών αλλαγών, όπως αυτές έχουν επέλθει, κατά τα
τελευταία έτη, τόσο στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα,
λόγω της οικονομικής κρίσης και των αυξημένων μεταναστευτικών και προσφυγικών
ροών.

Πηγή: http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry2/grafeiotypou/deltiatypou/6831-dt080818

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τον έλεγχο νομιμότητας
πράξεων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων μέχρι την
έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ
Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την αρ. 27/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51)
εγκύκλιο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, με θέμα: « Έλεγχος
νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων,
Πειθαρχική και Αστική ευθύνη αιρετών, Επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, (άρθρο 238 του
ν.3852/2010 (Α’87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του
ν.4555/2018 (Α΄133) (Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”).
Στην ανωτέρω εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:
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«Στο Κεφάλαιο Ζ΄ του ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα “Κλεισθένης Ι”) περιλαμβάνονται
ρυθμίσεις που αφορούν την Εποπτεία των ΟΤΑ, με βασική επιλογή την
αποτελεσματικότερη λειτουργική της άσκηση, μέσω της σύστασης Αυτοτελών
Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ, ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου
Εσωτερικών,

υπαγόμενες

απευθείας

στον

Υπουργό

Εσωτερικών.

Προϊστάμενοι των Αυτοτελών αυτών υπηρεσιών είναι, πλέον, οι Επόπτες ΟΤΑ,
πρόσωπα αυξημένων προσόντων που επιλέγονται με διαφανή αξιοκρατική
διαδικασία από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο νόμο περί Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (ν.
4369/2016, Α’ 33). Βασική αποστολή των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας
παραμένει, κατά συνταγματική επιταγή, η άσκηση ελέγχου νομιμότητας των
πράξεων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, καθώς και η άσκηση
πειθαρχικού ελέγχου στα αιρετά όργανα των δήμων και περιφερειών.
Σκοπός του νόμου 4555/2018 (Πρόγραμμα “Κλεισθένης I”) είναι, στο πλαίσιο και
άλλων παρεμβάσεων στο υφιστάμενο σύστημα εποπτείας των ΟΤΑ, η άρση των
τεχνικών και δημοσιονομικών δυσχερειών που δεν επέτρεψαν την πλήρη και
αποτελεσματική λειτουργία των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ και του
Ελεγκτή Νομιμότητας, όπως προβλεπόταν στα άρθρα 215, 216 και επ. του νόμου
3852/2010 (Α΄ 87).
Στο νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπονται σύντομες αλλά ρεαλιστικές προθεσμίες για
τη στελέχωση και τη λειτουργία των νέων αποκεντρωμένων υπηρεσιών και το
διορισμό των Εποπτών ΟΤΑ. Εντός τριών μηνών από την έκδοση των σχετικών
προκηρύξεων για την επιλογή των Εποπτών προβλέπεται η ολοκλήρωση των
σχετικών διαδικασιών (άρθρο 132 παρ. 3 ν.4555/2018), οπότε και δια της έκδοσης
διαπιστωτικού χαρακτήρα Απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών διαπιστώνεται
η έναρξη λειτουργίας της κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας.
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την άσκηση
ελέγχου νομιμότητας επί των πράξεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ και των
νομικών τους προσώπων, τη διαδικασία αναζήτησης αστικής και πειθαρχικής
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ευθύνης και επιβολής διοικητικών μέτρων στα αιρετά όργανα των ΟΤΑ κατά το
σύντομο μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών
Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ».

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο σε μορφή pdf, εδώ.

Πηγή: http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/

Επικαιροποιημένος οδηγός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
δημόσιες συμβάσεις
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε μεταφρασμένος στην ελληνική γλώσσα ο
επικαιροποιημένος Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί των δημοσίων
συμβάσεων για την αποφυγή των συνηθέστερων σφαλμάτων στα έργα που
χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).
Το έγγραφο αυτό συντάχθηκε από τη DG REGIO σε συνεργασία με τη DG GROW,
προκειμένου να βοηθήσει τους δημόσιους λειτουργούς που ασχολούνται με
δημόσιες συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της ΕΕ να
διασφαλίζουν διαφανείς και αποδοτικές διαδικασίες. Η νέα έκδοση του Οδηγού
περιέχει πρακτικές προτάσεις, σειρά ορθών πρακτικών, παραδείγματα πραγματικά,
περιπτωσιολογικές μελέτες και υποδείγματα καθώς και χρήσιμους συνδέσμους
προκειμένου να βοηθηθούν όσοι εμπλέκονται στην καθημερινή διαχείριση των
έργων που ενισχύονται από την ΕΕ.
Μπορείτε να δείτε το έγγραφο στα ελληνικά, εδώ.
Μπορείτε να δείτε το έγγραφο στα αγγλικά, εδώ.
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Πηγή: http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/333epikairopoihmenos-odhgos-ths-ee-gia-tis-dhmosies-symvaseis

Υπουργική Απόφαση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3387/Β΄/10-8-2018, η με αριθμ. πρωτ. 131757/Ζ1/2-8-2018
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου, η
οποία

ρυθμίζει θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης των φοιτητών

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Το έγγραφο σε μορφή pdf.

Πηγή:http://www.minedu.gov.gr/ypapegan/ypour-apof/36368-13-08-18-apallagi-apota-teli-foitisis-gia-metaptyxiaka-programmata-3

Με κοινή απόφαση της Υπουργού Τουρισμού και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων αναβαθμίζεται το πλαίσιο
λειτουργίας των οινοτουριστικών επιχειρήσεων
Με απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, κας Έλενας Κουντουρά, και του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Ευάγγελου Αποστόλου, ορίστηκαν εκ νέου οι
τεχνικές και οι ειδικές προδιαγραφές λειτουργίας των οινοτουριστικών επιχειρήσεων
και θεσπίζεται νέο Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου (ΣΕΟ), η οποία δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ (3233 /07-08-2018).
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Μέσω της συγκεκριμένης απόφασης αναβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών οινοτουρισμού στην Ελλάδα, με τις οποίες εμπλουτίζεται το τουριστικό
προϊόν και οι οποίες αποτελούν από μόνες τους κίνητρο για επίσκεψη σε νέους
προορισμούς, προσφέροντας στον επισκέπτη μία αυθεντική θεματική τουριστική
εμπειρία.
Πιο ειδικά, επανακαθορίζεται η διαδικασία χορήγησης του σήματος του επισκέψιμου
οινοποιείου από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού,
με επικαιροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Το ΣΕΟ χορηγείται εντός 28
ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και του συνόλου των
δικαιολογητικών και ισχύει για 5 έτη από την έκδοσή του.
Επίσης, προβλέπεται η τήρηση από το Υπουργείο Τουρισμού ειδικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Οινοτουριστικών Επιχειρήσεων, όπου καταχωρούνται όλοι οι κάτοχοι
ΣΕΟ.
Τέλος, ορίζεται νέα μορφή και τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου
(WINERY OPEN TO THE PUBLIC) που θα χορηγείται εφεξής στις οινοτουριστικές
επιχειρήσεις:

Πηγή: http://www.gnto.gov.gr

Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας για 7 ειδικότητες
Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αποφάσεις που υπέγραψε ο
Υφυπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Δημήτρης Μπαξεβανάκης με
τις οποίες εκσυχγρονίζονται και προσαρμόζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα τα
προγράμματα σπουδών του μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ για 7
24
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ειδικότητες που εντάχθηκαν από την πρώτη φάση εφαρμογής του θεσμού της
μαθητείας. Τα νέα αυτά προγράμματα που δημιουργήθηκαν μετά από σχετικές
εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Υπενθυμίζεται ότι, από το σχολικό έτος 2018-19, στο προγράμματα της μαθητείας
των αποφοίτων ΕΠΑΛ θα λειτουργήσουν 21 ειδικότητες.
http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/33603-21-03-18-entaksineon-eidikotiton-sta-tmimata-mathiteias-apo-to-sxoliko-etos-2018-21
Τέλος επισημαίνεται ότι, ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη του νέου θεσμού της
μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ, είναι το γεγονός πως τον έχει αγκαλιάσει η συντριπτική
πλειονότητα των εκπαιδευτικών αλλά και η καταγεγραμμένη θετική υποδοχή του
από δημόσιους και δημοτικούς οργανισμούς, ιδιώτες εργοδότες και κοινωνικούς
φορείς.
Τα ΦΕΚ με τα προγράμματα σπουδών:
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Βοηθός Νοσηλευτή
Πηγή:http://www.minedu.gov.gr/news/36378-13-08-18-programmata-spoudonmathiteias-gia-7-eidikotites
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Νέα έργα για τη δημιουργική επανάχρηση άλλων 15 σημαντικών
δημοτικών κτιρίων
Την αποκατάσταση και ανάδειξη άλλων 15 ανενεργών εμβληματικών δημοτικών
κτιρίων, με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 31 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς
πόρους, προκειμένου να λειτουργήσουν ως εστίες πολιτιστικής, τουριστικής και
επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
Πρόκειται για έργα που εντάσσονται στη δεύτερη φάση της δράσης «Δημιουργική
Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), με απόφαση
την

οποία

υπέγραψε

η

Ειδική

Γραμματέας

Τομεακών

Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ κ. Ευγενία Φωτονιάτα.
Αναλυτικά τα νέα έργα και οι χρήσεις τους:
- Δημοτικό κτίριο στο Λαύριο (Ηρώων Πολυτεχνείου και Δανουκάρα) – Πολιτιστικές
δραστηριότητες
- Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου – Υπηρεσίες Δήμου
- Κτίριο Ησυχάκη στον Πλατανιά – Πολιτιστικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
κοινωνικού χαρακτήρα
- Παλαιό Νοσοκομείο Θήβας – Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης
- Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης – Πολιτιστικές δραστηριότητες
- Δημοτικό σχολείο Μελιγούς στη Βόρεια Κυνουρία – Πολιτιστικές δραστηριότητες
-Πρώην 1ο Δημοτικό σχολείο Σπάτων/Αρτέμιδος – Πολιτιστικές δραστηριότητες
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-Παλαιό Γυμνάσιο Πύλου – Πολιτιστικές δραστηριότητες
-Δημοτικό κτίριο στα Άγραφα – Υπηρεσίες Δήμου
-Παλαιά βιομηχανική μονάδα της Ελαιουργικής ΚΣΕΠ στην Στυλίδα – Υπηρεσίες
Δήμου
-Παλαιές Αποθήκες Οργανισμού Κωπαΐδας στο Δήμο Αλιάρτου-Θεσπιέων –
Πολιτιστικές δραστηριότητες
-Αποθήκη ΚΣΟΣ στη Νεμέα – Πολιτιστικές δραστηριότητες
-Διοικητήριο ΑΕΒΑΛ στο Δήμο Εορδαίας – Υπηρεσίες Δήμου
-Τμήμα εργοστασίου σαπωνοποιίας Περδίκη στον Πειραιά – Υπηρεσίες Δήμου
-Αποθήκες ΑΣΣΟ στη Μεσσήνη – Πολιτιστικές δραστηριότητες
Ήδη από την πρώτη φάση του Προγράμματος, τον Ιούνιο, είχαν ενταχθεί 12
ανενεργά εμβληματικά δημοτικά κτίρια, με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 25
εκατ. ευρώ και έτσι, περίπου μέχρι τα μέσα Αυγούστου, είχαν εγκριθεί έργα
συνολικού προϋπολογισμού 56 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της
Δράσης αυξήθηκε στα 90 εκατ. ευρώ από τα 50 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά, λόγω
του μεγάλου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε από τους Δήμους, για την ανάδειξη και
νέα χρήση παλιών κτιρίων.

Πηγή: http://84.205.192.59/
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Με Πανελλήνιες Εξετάσεις η εισαγωγή νέων στελεχών στις
Παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.
Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - μετά την ψήφιση του νόμου
4504/2017 που κατέθεσε στη Βουλή ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής - τα Προεδρικά Διατάγματα 75/2018 (ΦΕΚ
145/Α΄/7-8-2018) και 76/2018 (ΦΕΚ 146/Α'/7-8-2018) που αφορούν την Οργάνωση
και τη Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής
Ακτοφυλακής και της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, καθώς και την ένταξη των
δύο σχολών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων εντάσσεται στην ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στην ανώτερη βαθμίδα. Στην
πρώτη σχολή η φοίτηση θα έχει διάρκεια 4 ετών, αντί εννέα μηνών και στη δεύτερη
σχολή η διάρκεια φοίτησης θα είναι στο εξής δύο χρόνια αντί για έξι μήνες, όπως
προβλέπει ο νόμος 4504/2017. Από το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, και για πρώτη
φορά, η εισαγωγή στις δύο σχολές θα γίνεται μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων,
γεγονός που διασφαλίζει την διαφάνεια και την αξιοκρατία.
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο που ορίζουν τα δύο νέα Προεδρικά Διατάγματα, για
πρώτη φορά μετά από δεκαετίες αναβαθμίζονται οι δύο σχολές, η εκπαίδευση που
παρέχουν, καθώς και η κατάρτιση των νέων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Επιπλέον
εξασφαλίζεται σταθερή, κάθε χρόνο, ροή νέων στελεχών στο Λιμενικό Σώμα.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των Σχολών ετοιμάζονται νέα
προγράμματα σπουδών, προς αντικατάσταση των σημερινών, οι προδιαγραφές των
οποίων ανταποκρίνονταν στις προδιαγραφές των δεκαετιών του ‘50 και του ’60. Με
τον τρόπο αυτό τα προγράμματα σπουδών θα ανταποκρίνονται στη σύγχρονη
πραγματικότητα και τα νέα στελέχη του Σώματος θα μπορούν να ανταποκριθούν
στις νέες ανάγκες και προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα το Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.
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Πηγές: https://www.yen.gr/web/guest/-/me-panellenies-exetaseis-e-eisagoge-neonstelechon-stis-paragogikes-scholes-tou-l-s-el-akthttp://www.et.gr

Αναμόρφωση συστήματος Εισαγωγής στις Ανώτερες Σχολές
Δραματικής Τέχνης
Ψηφίστηκε την 1η Αυγούστου 2018 τροπολογία με την οποία αναμορφώνεται η
διαδικασία εισαγωγής των σπουδαστών στις Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης,
χωρίς να αίρεται ο χαρακτήρας των σχολών ως ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
στο πλαίσιο της ευρύτερης νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, με στόχο την αναβάθμιση της Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης.
Με την εν λόγω τροπολογία οι εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνονται πλέον μόνο από τις
Σχολές και με ευθύνη τους. Σπουδαστές στην Σχολή θα εγγράφονται μόνον οι
επιτυχόντες σε αυτές. Ο αριθμός των εισακτέων προσδιορίζεται με βάση τα κριτήρια
που θέτει ο νόμος και θα προκαθορίζεται στην προκήρυξη που εκδίδει ο Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Με τον τρόπο αυτό παύει ο άτυπος θεσμός των «ακροατών», μια χρόνια παθογένεια
του προϋπάρχοντος συστήματος και επέρχεται ομοιογένεια των σπουδαστών κατά
την διάρκεια της τριετούς φοίτησης, των εξετάσεων ανά έτος καθώς και στο πτυχίο.
Επιπλέον οι υποψήφιοι απαλλάσσονται από περιττά δίδακτρα προετοιμασίας για τις
εισαγωγικές εξετάσεις του Υπουργείου. Η εξέταση των σπουδαστών θα γίνεται από
τις Επιτροπές του Υπουργείου με την ολοκλήρωση των σπουδών του τρίτου έτους.
Περαιτέρω, αναβαθμίζεται ουσιαστικά η εποπτεία των Ανώτερων Σχολών
Δραματικής Τέχνης από το Υπουργείο, καθώς Ειδική Επιτροπή θα παρακολουθεί τις
Προαγωγικές Εξετάσεις στα κύρια μαθήματα του Α΄ και Β΄ έτους σπουδών και θα
συντάσσει Ειδική Έκθεση, η οποία θα περιγράφει το επίπεδο των σπουδαστών και
της Σχολής, χωρίς όμως να βαθμολογεί. Η Ειδική Έκθεση θα κοινοποιείται εκτός
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από τη Σχολή, στον Υπουργό και τη Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 25 του
ν.1158/1981 που επανενεργοποιείται.
Με προκήρυξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζονται

τα

εξεταζόμενα μαθήματα, το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων προς τις
Σχολές και διεξαγωγής των Εξετάσεων με έναρξη το σχολικό έτος 2018-19.
Πηγή: https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=2330

Ανακοίνωση Διενέργειας Εξετάσεων Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ
Ανακοινώθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Α’ περιόδου του 2018, οι οποίες θα
πραγματοποιηθούν τις αρχές Οκτωβρίου 2018 και θα αφορούν τόσο στους
παλαιότερους (όλων των ειδικοτήτων) αποφοίτους Ι.Ε.Κ., όσο και στους αποφοίτους
των νέων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ., που προβλέπονται από τον ν.4186/13.
Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις «Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης Περιόδου 2018», υποβάλλονται
από 14 Αυγούστου 2018 έως και 3 Σεπτεμβρίου 2018.
Πληροφορίες σε υποψήφιους/ες και σε κάθε ενδιαφερόμενο/η, στα τηλέφωνα: 2102709 033, 210-2709 117, 210-2709 102 και 210-2709 181, 210-2709 177, 210-2709
178, 210-2709 183

καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις

17:00. καθώς και στο email: pistop.prosonton@eoppep.gr.
Η

Ανακοίνωση

των

Εξετάσεων

είναι

αναρτημένη

http://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/1170anakinosi_exetasis_iek_2018-2
και οι αναλυτικές Οδηγίες:
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http://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/odigies2_iek_2018.pdf

Πηγή: http://www.eoppep.gr

Ανακοίνωση Ειδικών Τμημάτων Ιταλικής γλώσσας για Δημοσίους
Υπαλλήλους στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, στο πλαίσιο διερεύνησης δυνατοτήτων
συνεργασίας με φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και κατόπιν επικοινωνιών με την
Υπηρεσία μας, σχεδίασε και υλοποιεί Τμήματα Ιταλικής Γλώσσας για Δημόσιους
Υπαλλήλους διάρκειας 90 ωρών, σε δύο περιόδους, οι οποίες αρχίζουν τον
Οκτώβριο του 2018 με εγγραφές το Σεπτέμβριο η πρώτη (45 ώρες), και το
Φεβρουάριο του 2019 η δεύτερη (45 ώρες) με εγγραφές τον Ιανουάριο 2019.
Οι Δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε όλα τα τμήματα
γλώσσας με ειδικές τιμές. Επίσης οι συγγενείς α’ βαθμού των Δημοσίων Υπαλλήλων
μπορούν να έχουν έκπτωση 10% σε όλα τα τμήματα ιταλικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τη
διαδικασία αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το κόστος, το πρόγραμμα
μαθημάτων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια στο Ιταλικό Μορφωτικό
Ινστιτούτο Αθηνών (Πατησίων 47 – 104 33 Αθήνα Τηλ. 210 5242646 στην
ιστοσελίδα: http://www.iicatene.esteri.it/iic_atene/resource/doc/2017/06/binder6.pdf
Επισημαίνεται

ότι

στην

παρούσα

φάση

τα

ανωτέρω

μαθήματα

πραγματοποιούνται από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο μόνο στην Αθήνα.
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Πηγή: Η με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.1/20/οικ.28297/31-7-2018 εγκύκλιος του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Οριστικός κατάλογος επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης
«Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
Ανακοινώθηκε ο Οριστικός κατάλογος επιχειρηματικών σχεδίων με τη βαθμολογική
τους κατάταξη στη Δράση «Ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους
και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».
Ο Οριστικός κατάλογος επιχειρηματικών σχεδίων της Δράσης περιλαμβάνει:
την οριστική βαθμολογική κατάταξη, μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της
αξιολόγησης,

των

2.553

υποβληθεισών

αιτήσεων

χρηματοδότησης

(Παράρτημα Ι της Απόφασης)
την κατάρτιση του οριστικού πίνακα με τα 1.699 επιχορηγούμενα/ ενταγμένα
επενδυτικά

σχέδια

της

Δράσης

συνολικού

επιχορηγούμενου

προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 95.661.180,73 ευρώ (Παράρτημα ΙΙ της
Απόφασης)
την απόρριψη ως μη επιλέξιμων/ απορριφθέντων 854 επενδυτικών σχεδίων,
με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 91.669.965,68 ευρώ (Παράρτημα ΙΙΙ
της Απόφασης)
Η

σχετική

απόφαση

αφορά

σε οριστική

απόφαση

απόρριψης των

επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση.
Η προθεσμία δικαιώματος άσκησης/υποβολής ενστάσεων
Σεπτεμβρίου 2018.
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Δείτε τη σχετική απόφαση σε μορφή pdf, εδώ.

Πηγή: https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1062

Η ΕΕ χρηματοδοτεί 14 πρωτοποριακά έργα στο πλαίσιο της δράσης
«Επιτάχυνση της καινοτομίας»
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πως θα υποστηρίξει 14 έργα υψηλού
επιπέδου, επενδύοντας συνολικά 34 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο της δράσης
«Επιτάχυνση της καινοτομίας» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC).
Κάθε έργο θα λάβει χρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ από τον Ορίζοντα 2020, το
Πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, με σκοπό να επιταχύνει τη
διαδικασία ένταξης των καινοτομιών τους στην αγορά.
Ανάμεσα

στα

έργα

που

επιλέγονται

για

χρηματοδότηση

περιλαμβάνονται

τεχνολογίες ανακύκλωσης για την εισαγωγή καουτσούκ από ελαστικά «στο τέλος
του κύκλου ζωής τους», συστήματα για τη θεραπεία της επίμονης κολπικής
μαρμαρυγής, καθώς και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που βελτιώνουν την
ποιότητα των βίντεο και περιορίζουν την κίνηση βίντεο συνεχούς ροής στο
διαδίκτυο.
Στα 14 έργα τα οποία δικαιούνται υποστήριξη συμμετέχουν, σύμφωνα με την ΕΕ, 59
εταίροι, μεταξύ των οποίων μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανικοί εταίροι,
πανεπιστήμια και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί από 18 χώρες. Από τη χώρα μας
συμμετέχουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, η ΔΕΗ,
το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) αλλά και 6 ακόμα
ελληνικές καινοτόμες επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία Telesto
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Technologies και η εταιρεία Spectrum NDT είναι συντονιστές σε 2 από τα έργα που
δικαιούνται υποστήριξη.
Η δράση «Επιτάχυνση της καινοτομίας» αφορά νέα και πρωτοποριακά προϊόντα,
υπηρεσίες, διαδικασίες ή επιχειρηματικά μοντέλα, με τεχνολογίες που έχουν
ωριμάσει και είναι έτοιμες να βγουν στην αγορά. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι
συμμετέχοντες

έχουν

πρόσβαση

σε

δωρεάν

υπηρεσίες

επιχειρηματικής

καθοδήγησης και επιτάχυνσης.

Πηγή: http://www.ekt.gr/el/news/22140

Διαγωνισμός νέων σκηνοθετών
Την ευκαιρία σε πέντε ταλαντούχους νέους σκηνοθέτες να πουν τη δική τους ιστορία
με θέμα #EUandME και να την μεταφέρουν στην οθόνη σε μια ταινία μικρού μήκους,
με τη βοήθεια ενός βραβευμένου Ευρωπαίου σκηνοθέτη δίνει η Ευρωπαϊκη
Επιτροπή. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε Ευρωπαίους σκηνοθέτες, κατοίκους ΕΕ
και ηλικίας από 18 έως 35 ετών, κατά την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.
Για τη συμμετοχή χρειάζεται οι υποψήφιοι να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής, και:
- μια γραπτή περίληψη της υπόθεσης της ταινίας,
- ένα σύντομο βίντεο παρουσίασης, γυρισμένο με κινητό τηλέφωνο
-έναν υπερσύνδεσμο για μια ταινία μικρού μήκους που έχουν δημιουργήσει τα
τελευταία 5 χρόνια
Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβληθούν σε μία από τις πέντε κατηγορίες:
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- Κινητικότητα
- Βιωσιμότητα
- Δεξιότητες & επιχειρηματικές δραστηριότητες
- Ψηφιακός κόσμος
- Δικαιώματα
Οι συμμετοχές υποβάλλονται από τις 24 Αυγούστου 2018 έως τις 31 Οκτωβρίου
2018. Περισσότερες πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις του διαγωνισμού είναι
διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα #EUandME .

Πηγή: https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1063

Εργάνη -Ιουλίου 2018 - Στοιχεία ροών μισθωτής απασχόλησης στον
ιδιωτικό τομέα
Σύμφωνα με το από 14-8-2018 δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής
απασχόλησης του επταμήνου Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 είναι θετικό και
διαμορφώνεται στις 289.561 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την υψηλότερη
επίδοση πρώτου επταμήνου από το 2001 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».
Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος– Ιούλιος 2018, οι αναγγελίες προσλήψεων
ανήλθαν στις 1.598.885 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.309.324,
εκ των οποίων οι 762.585 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου
χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 546.739 οικειοθελείς
αποχωρήσεις.
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Για τον μήνα Ιούλιο του 2018 προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων–
αποχωρήσεων

κατά

8.610

θέσεις

εργασίας.

Συγκεκριμένα,

οι

αναγγελίες

πρόσληψης ανήλθαν σε 239.080, ενώ οι αποχωρήσεις σε 247.690. Από τις 247.690
συνολικά αποχωρήσεις, οι 96.375 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι
151.315 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων
ορισμένου χρόνου.

Πηγή: http://www.ypakp.gr

Εκδήλωση δικτύωσης επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών
στο ICT Conference 2018
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τις
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον Ορίζοντα 2020 και
συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas, υποστηρίζει τη συμμετοχή
επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών στο συνέδριο «ICT Conference 2018»,
στη μεγαλύτερη εκδήλωση δικτύωσης επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών
του κλάδου των ΤΠΕ.
Το ICT Conference 2018, λαμβάνει χώρα στην Βιέννη στις 4, 5 & 6 Δεκεμβρίου 2018
και

αναμένεται

να

συγκεντρώσει

περισσότερους από

5.000

οργανισμούς,

επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φορείς άσκησης πολιτικής και
δημόσιους φορείς που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις σε κάποια από τις
αναμενόμενες προκηρύξεις του Ορίζοντα 2020 του κλάδου των ΤΠΕ για το 2019,
στους οποίους προσφέρεται η δυνατότητα για διμερείς συναντήσεις δικτύωσης για
δυνητικές ερευνητικές και τεχνολογικές συνεργασίες.
Στο ICT Conference 2018 θα αναλυθούν οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της βιομηχανίας.
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Για

δηλώσεις

συμμετοχής

μπορείτε

να

δείτε

στον

ακόλουθο

σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict2018/register.cfm
Η εγγραφή στις διμερείς συναντήσεις δικτύωσης γίνεται αφού εγγραφείτε αρχικά στο
συνέδριο. Κατά την εγγραφή σας, προσκαλείστε να επιλέξετε το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης,

συνδιοργανωτή

των

συναντήσεων

δικτύωσης.

συναντήσεις συνδιοργανώνεται από το δίκτυο Ideal-ist,

Οι

διμερείς

δίκτυο των Εθνικών

Σημείων Επαφής του Ορίζοντα 2020 στις ΤΠΕ και το Enterprise Europe Network,
μέλος των οποίων είναι το ΕΚΤ.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κ. Γιώργο Μέγα (Ε-mail:
megas@ekt.gr, τηλέφωνο: +30-2107273921). Το χρονοδιάγραμμα των διμερών
συναντήσεων θα σας αποσταλεί λίγες ημέρες πριν από την εκδήλωση, βάσει του
αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τις αιτούμενες συναντήσεις από τους επιμέρους
φορείς. Χρήσιμες οδηγίες για την μετακίνηση και διαμονή σας μπορείτε να βρείτε
εδώ:https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/attend-ict-2018
Περισσότερες
αναρτηθεί

πληροφορίες

στην

σχετικά

ιστοσελίδα

του

με

το ICT Conference 2018

Εθνικού

Κέντρου

έχουν

Τεκμηρίωσης:

http://www.ekt.gr/el/news/22133

Πηγή: http://www.ekt.gr/el/news/22133

Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ (Προκήρυξη 1Γ/2017) – Βαθμολογία
γραπτής εξέτασης
Στις 23 Αυγούστου 2018 εκδόθηκε και καταχωρίστηκε η βαθμολογία της γραπτής
εξέτασης των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό για την
πλήρωση

συνολικά

πεντακοσίων

σαράντα

οκτώ

(548)

θέσεων

τακτικού

προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
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Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (Προκήρυξη 1Γ/2017 – ΦΕΚ 40/1-12-2017 και ΦΕΚ 44/21-122017 Τεύχη Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).
Οι

υποψήφιοι

μπορούν να

ενημερωθούν για

τα

αποτελέσματα

και

στη

διαδρομή: Αρχική Σελίδα → Πολίτες → Αποτελέσματα → Γραπτά/Βαθμολογίες.
Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:
Η βαθμολογία εξέτασης κάθε υποψηφίου είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των
βαθμών των δύο μαθημάτων της αντίστοιχης ομάδας, λαμβανομένων υπόψη των
συντελεστών βαρύτητας του κάθε μαθήματος, όπως αυτοί ορίζονται στην οικεία
Προκήρυξη (σελ. 1061).
Οι προβλεπόμενοι προσωρινοί πίνακες θα ανακοινωθούν μετά τον έλεγχο των
τυπικών προσόντων όσων υποψηφίων συγκέντρωσαν τη βαθμολογία βάσης στη
γραπτή εξέταση και τον προσδιορισμό της συνολικής βαθμολογίας τους, η οποία θα
προκύψει αφού προστεθούν στον βαθμό της γραπτής εξέτασης οι προσαυξήσεις
που δικαιούται ο κάθε υποψήφιος.
Τυχόν ενστάσεις δεν υποβάλλονται στην παρούσα φάση αλλά μετά την ανάρτηση
των προβλεπόμενων προσωρινών πινάκων στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Πηγή: https://www.asep.gr
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