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Ψηφιακές δεξιότητες για την ανάπτυξη του τουρισμού στον Δήμο
Θεσσαλονίκης
Σε εκδήλωση με θέμα «Ψηφιακές δεξιότητες για την ανάπτυξη του τουρισμού στον
Δήμο Θεσσαλονίκης», που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης
(Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου, ανακοινώθηκε η
συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Google Ελλάδας στον τομέα του
τουρισμού. Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις της «Εθνικής Συμμαχίας για τις
Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση», μέλος της οποίας είναι η Google
Ελλάδος, και αποτελεί συνέχεια αντίστοιχων εκδηλώσεων στην Περιφέρεια Κρήτης
και στην Περιφέρεια Ιωαννίνων. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει τον
συντονιστικό ρόλο της «Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την
Απασχόληση» και το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών είναι η υπεύθυνη
μονάδα για την οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Συμμαχίας.
Η συνεργασία αφορά πρόγραμμα εκπαίδευσης εξάμηνης διάρκειας (Σεπτέμβριος
2018-Μάρτιος 2019) των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων πάνω στις
ψηφιακές δεξιότητες μέσω της πρωτοβουλίας “Grow Greek Tourism Online”. Στόχο
του προγράμματος συνιστά η ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας των εν λόγω
επιχειρήσεων, προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες,
καθιστώντας την πόλη της Θεσσαλονίκης ελκυστικό προορισμό για όλη τη διάρκεια
του έτους. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ειδικών εισηγητών της
Google Ελλάδος, των Online Advisors, οι οποίοι έχουν λάβει ειδική και εκτενή
εκπαίδευση πάνω σε διαδικτυακά εργαλεία για τον τουρισμό. Ήδη, τέσσερεις Online
Advisors έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή και κατά το επόμενο διάστημα θα
πραγματοποιούν δωρεάν εξατομικευμένες συναντήσεις, αλλά και ομαδικά σεμινάρια
για τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ευρύτερου τουριστικού κλάδου. Οι
συναντήσεις θα επικεντρώνονται σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και στο
πώς μπορούν οι επιχειρηματίες να εφαρμόσουν στην πράξη τις δεξιότητες αυτές,
προκειμένου να δείξουν στον κόσμο και στους δυνητικούς ταξιδιώτες, τι έχουν να
προσφέρουν η περιοχή και οι επιχειρήσεις της. Κάθε τοπική επιχείρηση, είτε
συνδέεται άμεσα είτε έμμεσα με τον τουρισμό, μπορεί να εγγραφεί στα ομαδικά
σεμινάρια ή να ζητήσει μία κατ’ ιδίαν συνάντηση, επικοινωνώντας με την
ηλεκτρονική διεύθυνση g.co/greektourism/thessaloniki
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γ.
Μπουτάρης, ο Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων, κ. Σ.
Πέγκας και ο Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Κοινωνίας των Πολιτών,
κ. Ν. Φωτίου, ο οποίος ανήγγειλε την επικείμενη ένταξη του Δήμου Θεσσαλονίκης
στην «Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση». Οι
βασικοί ομιλητές ήταν ο Γενικός Διευθυντής της Google για Ελλάδα, Βουλγαρία,
Κύπρο και Μάλτα, κ. Γρηγόρης Ζαριφόπουλος και από πλευράς Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο κ. Ν. Μιχαλόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής
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Διεύθυνσης Δημόσιων Οργανώσεων και ο κ. Χ. Κοκκάλας, Προϊστάμενος του
Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία στην εκδήλωση του Πρέσβη των ΗΠΑ
στην Ελλάδα, κ. Geoffrey R. Pyatt, ο οποίος εξήρε την πρωτοβουλία για την τόνωση
του τουρισμού στην Θεσσαλονίκη με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει
το ψηφιακό μάρκετινγκ.
Η συμμετοχή του κοινού, εκπρόσωποι των τοπικών και εθνικών ΜΜΕ, της τοπικής
αυτοδιοίκησης, της Εθνικής Συμμαχίας, του Αμερικανικού Προξενείου, της Ένωσης
Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών επιχειρήσεων,
κατέδειξε το ευρύτερο ενδιαφέρον που υπάρχει για τις προοπτικές του τουριστικού
κλάδου.
Η σημασία της ψηφιακής αναβάθμισης του τουριστικού κλάδου της χώρας
αποτυπώνεται
και
σε
πρόσφατη
έρευνα
του
Οxford
Economics
(http://www.nationalcoalition.gov.gr/wp-content/uploads/2018/09/The-impact-ofonline-content-on-European-tourism.pdf). Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα μπορούν να
δημιουργηθούν περισσότερες από 170.000 νέες θέσεις εργασίας, εάν το ψηφιακό
περιεχόμενο του τουριστικoύ τομέα αναπτυχθεί και φτάσει στα επίπεδα άλλων
χωρών. Μέχρι σήμερα, μέσα από την πρωτοβουλία Grow Greek Tourism Online,
περισσότεροι από 100.000 Έλληνες, στελέχη μικρομεσαίων τουριστικών
επιχειρήσεων και μελλοντικοί επαγγελματίες του τουρισμού, έχουν εκπαιδευτεί
δωρεάν σε ψηφιακές δεξιότητες και εργαλεία, σε περισσότερες από 80 πόλεις σε
όλη την Ελλάδα.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στο χώρο του
Δημαρχείου το πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις τοπικές επιχειρήσεις, το οποίο
παρακολούθησαν περίπου 80 άτομα.
Πηγή: http://www.nationalcoalition.gov.gr

Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Πυροπαθών στους Δήμους
Μαραθώνα, Ραφήνας - Πικερμίου και Μεγαρέων
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) υλοποιεί πρόγραμμα για την οικονομική
ενίσχυση πυρόπληκτων μέσω τραπεζικών μεταφορών. Το πρόγραμμα υλοποιείται
στους τρεις πληγέντες Δήμους (Μαραθώνα, Ραφήνας - Πικερμίου, Μεγαρέων) και
σε αυτό εντάσσονται πληγέντες σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια συνοδευόμενα
από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
- Κύρια κατοικία (Χρήστης ακινήτου: ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής)
- Ολική ή μερική καταστροφή (χαρακτηρισμένη «κόκκινη» ή «κίτρινη»)
5
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- Ζευγάρια ηλικιωμένων, μοναχικοί ηλικιωμένοι, υπερήλικες (πληγέντες συνταξιούχοι
άνω των 65 ετών με κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία)
Κατά προτεραιότητα σε εκείνους που πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια
ευαλωτότητας
- Ανεργία
- Πολύτεκνες οικογένειες
- Άτομα με αναπηρία
- Σοβαρά προβλήματα υγείας
- Χαμηλό εισόδημα (η επιλογή θα γίνει με βάση το εισόδημα ξεκινώντας από τα
χαμηλότερα εισοδήματα)
Κατά αντιστοιχία των παραπάνω περιπτώσεων ζητούνται τα εξής δικαιολογητικά:
Για όλους τους πληγέντες:
Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας Παραμονής
Αντίγραφο βιβλιαρίου τραπέζης και ΙΒΑΝ ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού
(πρώτη σελίδα)
Αντίγραφο Δελτίου αυτοψίας κλιμακίου ΔΑΕΦΚ-ΚΕ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Φόρμα Καταγραφής (παρέχεται από τα κλιμάκια του ΕΕΣ)
Δήλωση Συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
(παρέχεται από τα κλιμάκια του ΕΕΣ)
Λοιπά δικαιολογητικά ανά περίπτωση:
Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου για την αποδοχή της μίσθωσης (περίπτωση
ενοικιαστή)
Εξουσιοδότηση λοιπών συνιδιοκτητών (περίπτωση συνιδιοκτησίας)
Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Αντίγραφο κάρτας ανεργίας (σε ισχύ)
Αντίγραφο πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ
Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσια Υπηρεσία Υγείας
Αντίγραφο Εντύπου Ε1 και Εντύπου Ε9
Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας
Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται στα παραπάνω Δημαρχεία από τα
κλιμάκια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για διάστημα 2 εβδομάδων κατά τις
ημερομηνίες από 18 έως 28 Σεπτεμβρίου 2018, και από Δευτέρα έως
Παρασκευή 09:00 - 13:00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
γραφεία εξυπηρέτησης του Ε.Ε.Σ. που θα λειτουργούν στους χώρους των
Δημαρχείων κατά τις παραπάνω ημέρες και ώρες.
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Πηγή: http://www.redcross.gr

Από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου η διεξαγωγή 2ου κύκλου
συνεντεύξεων για το "Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων
Προσφύγων"
Ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας ότι από τις 15 έως και τις 19 Οκτωβρίου
2018 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο 2ος κύκλος συνεντεύξεων, για την περίοδο
2018-2020, του προγράμματος «Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Προσόντων Προσφύγων»
(European Qualifications Passport for Refugees) που εκπονείται από τη Γενική
Δ/νση για τη Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνεργασία με το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και τα
κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση προσόντων (του ENIC/NARIC) άλλων
ευρωπαϊκών χωρών.
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η καταγραφή των ακαδημαϊκών
προσόντων

των προσφύγων, ακόμα και όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να

αποδειχθούν επαρκώς, βάσει εγγράφων, μέσα από μία διαδικασία αξιολόγησης
στην

οποία

συμπεριλαμβάνεται

και

συνέντευξη

από

εξουσιοδοτημένους

αξιολογητές. Η καταγραφή αυτή δεν αποτελεί επίσημη πράξη αναγνώρισης και δεν
παρέχει πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών ή επαγγέλματα με συγκεκριμένες
απαιτήσεις.
Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μπορούν

να

λάβουν

μέρος

στη

διαδικασία

της

αξιολόγησης,

όσες/οι

ενδιαφερόμενες/οι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
• Έχουν αιτηθεί ή τους έχει δοθεί άσυλο στην Ελλάδα
•Διαμένουν εντός της ελληνικής επικράτειας. Για τους διαμένοντες εκτός της
Περιφέρειας Αττικής, η διαδικασία της αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μόνο
εφόσον διαπιστωθεί δυνατότητα διεξαγωγής της συνέντευξης μέσω τηλεδιάσκεψης,
7

Τρίτη 25
Σεπτεμβρίου

Αριθ. Τεύχους: 398

2018

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

από σημείο που θα είναι εφικτό πιστοποιηθεί η ταυτότητά των ενδιαφερόμενων
(τοπικό γραφείο Μ.Κ.Ο., κ.ά.). Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων ο
κάθε υποψήφιος θα λάβει σχετική ενημέρωση.
Έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Αραβικής Γλώσσας ή της Φαρσί ή της
διαλέκτου Ντάρι (Δεν αποκλείονται όσοι μιλούν μόνο την Αραβική Γλώσσα ή της
Φαρσί ή της διαλέκτου Ντάρι, ωστόσο θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους έχουν πολύ
καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας).
• Έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα έτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη
χώρα τους.
Β.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενες/οι που πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια, θα πρέπει να
ακολουθήσουν τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω:
Να

συμπληρώσουν

και

να

αποστείλουν

στην

ηλεκτρονική

διεύθυνση refugees.qualifications@coe.int το συνημμένο ερωτηματολόγιο σχετικά
με

τις

ΠΡΟΣΟΧΗ:

σπουδές
Είναι

τους

και

απαραίτητο

την
να

επαγγελματική

συμπληρωθούν

όλα

τους
τα

εμπειρία.
πεδία

του

ερωτηματολογίου. Στο πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το
ερωτηματολόγιο

πρέπει

να

συμπληρωθεί

αποκλειστικά

από

τις/τους

ενδιαφερόμενες/ους.
Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποστείλουν μαζί με το συμπληρωμένο
ερωτηματολόγιο, τα αντίγραφα των πτυχίων τους, ή αποδεικτικά παρακολούθησης
σπουδών ή φωτογραφίες των αποδεικτικών και πτυχίων (εφόσον διαθέτουν) καθώς
και αντίγραφο της κάρτας ασύλου
Τελευταία μέρα υποβολής των ανωτέρω ορίζεται η Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα λάβει χώρα η διαδικασία
της συνέντευξης στην Αθήνα κατά το διάστημα 15 έως 19 Οκτωβρίου 2018. Η
8
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ομάδα συντονισμού του κύκλου συνεντεύξεων EQPR θα επικοινωνήσει με την/τον
κάθε ενδιαφερόμενη/ο, για τη γνωστοποίηση της ώρας και τον τόπο διεξαγωγής της
συνέντευξης.
Μετά τη ολοκλήρωση της διαδικασίας των συνεντεύξεων, το European Qualifications
Passport for Refugees θα αποσταλεί σε όσους υποψηφίους διαπιστωθεί ότι
διαθέτουν ακαδημαϊκά προσόντα, το οποίο προς το παρόν δεν παρέχει πρόσβαση
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή σε εργασία.
Συνημμένα θα βρείτε:
•Το ερωτηματολόγιο στην Αγγλική Γλώσσα το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί
από τους υποψήφιους (σε μορφή αρχείου Word και pdf), καθώς και η
μετάφρασή του στην Αραβική Γλώσσα.
• Ενημερωτικό φυλλάδιο στην Αγγλική και την Αραβική Γλώσσα.
Assessment session for the European Qualifications Passport for Refugees”
The first assessment session of the European Qualifications Passport for Refugees,
for the years 2018-2020, will take place in Athens from 15 to 19 October 2018.
Based on the Council of Europe Lisbon Recognition Convention project, it is a
specially developed assessment scheme for refugees, even for those who cannot
fully document their qualifications. It is carried out by the Council of Europe and
partners including the Greek Ministry of Education, Research and Religious Affairs,
the Italian Ministry of Education, Universities and Research, the Conference of
University Rectors of Italy and qualification recognition centers in Armenia, Canada,
France, Germany, Greece, Italy, the Netherlands, Norway and the UK.
The European Qualifications Passport for Refugees is a document providing an
assessment of the higher education qualifications based on available documentation
and a structured interview. It also presents information on the applicant’s work
experience and language proficiency. The document provides reliable information
9
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for integration and progression towards employment and admission to further
studies.
1. Conditions of participation
 All applicants must be asylum seekers in Greece or must have been granted
asylum in Greece.
 All applicants must currently reside within the territory of Greece. For refugees
residing outside the region of Attica, an interview will be held by means of
teleconference, only in cases that the teleconference can be carried out in a place
where the identity and status of the applicant can be adequately substantiated
(Local NGO office etc.). After the submission of their application, candidates will be
contacted in this respect.
 Fluent command of English, Arabic, Farsi or Dari is desirable (priority will be
given to applicants who have a good knowledge of English language).
 All applicants must have been accepted by an establishment of higher
education and have concluded at least one year of university studies.
1.Participation Process
All applicants must follow the steps listed below:
1. Fill in the questionnaire and send it to refugees.qualifications@coe.int. The
questionnaire should be fully answered in English. On the basis of the principle of
personal data protection, the questionnaire should be filled in exclusively by the
interested person.
2. Attach any available documentation (for example, a degree certificate, transcript
of records, graduation diploma, student ID, thesis, research work or CV), and a copy
of the asylum card to the email.
3. Deadline for the submission of applications is October 5th 2018.
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4. Candidates will be invited to attend an interview that will take between 45 minutes
to one hour, after which a decision will be made on whether or not the EQPR can be
issued. After the submission of applications, all candidates will be informed by email
about the date, time and place of the interview.
Interviews will take place from 15 to 19 October 2018 in Athens.
5. In case of a positive decision, the European Qualifications Passport for Refugees
will be issued within a few days after the end of the assessment session.
The European Qualifications Passport for Refugees does not replace official
documents, nor gives access to Tertiary Education.
Attached you will find:


The Questionnaire to be filled in by the candidates (in word and pdf format) in

English and Arabic language.


The information leaflet in English and Arabic.

Το ερωτηματολόγιο στην Αγγλική Γλώσσα το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί από
τους υποψήφιους σε μορφή doc
Το ερωτηματολόγιο στην Αραβική Γλώσσα σε μορφή doc
Το φυλλάδιο για τους πρόσφυγες στην Αγγλική Γλώσσα σε μορφή pdf
Το φυλλάδιο για τους πρόσφυγες στην Αραβική Γλώσσα σε μορφή pdf
Πηγή:http://www.minedu.gov.gr/news/37119-18-09-18-apo-tis-15-eos-tis-19oktovriou-i-dieksagogi-2ou-kyklou-synenteykseon-gia-to-evropaiko-diavatirioprosonton-prosfygon-2
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Εργαστήριo Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς
Αττικής και Θεσσαλονίκης- Σεπτέμβριος 2018
Ο ΟΑΕΔ θέτοντας ως στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το
δυνατόν περισσότερους ανέργους, έχει προγραμματίσει να υλοποιήσει Εργαστήριο
Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης.
Μέσω του Εργαστηρίου θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη
βιωματική

πληροφόρηση

υλοποιούνται

από

Προσανατολισμού,

σχετικά

τον

με

τις

Οργανισμό

Συμβουλευτική

των

Συμβουλευτικές

Υπηρεσίες

(Συμβουλευτική
Τεχνικών

που

Επαγγελματικού

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 Πέμπτη 27 /09/ 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.
Για περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr.
Πηγή: http://www.oaed.gr/

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του άρθρου 19Α του ν. 4062/2012
και όρια προστίμων
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο
υπουργικής απόφασης με τίτλο «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του άρθρου 19Α
του ν.4062/2012 και όρια προστίμων» κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 19Α του
ν.4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70/30.03.2012), το οποίο προστέθηκε στο ν. 4062/2012 με το
άρθρο 24 του ν.4546/2018 (ΦΕΚ Α’ 101/12.6.2018).
Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων
και ο καθορισμός προστίμων σχετικά με την υποχρέωση μείωσης εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου στα οδικά καύσιμα το 2020 καθώς και την υποχρέωση υποβολής
ετήσιας έκθεσης σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 για τον καθορισμό των
μεθόδων υπολογισμού και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σύμφωνα με την
Οδηγία 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ.
Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση
των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 27 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.
Πηγή: http://www.opengov.gr/minenv/?p=9585

Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια συστημάτων
αναγνώρισης πινακίδων οχημάτων που διέρχονται από τα
νομοθετημένα συνοριακά σημεία διέλευσης της χώρας
Η Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων/ Κλάδος Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων/
Α.Ε.Α. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έθεσε σε Δημόσια Ηλεκτρονική
Διαβούλευση τις εν θέματι Τεχνικές Προδιαγραφές.
Προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια της διαδικασίας, η Υπηρεσία ζητά να γίνει
ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας Τεκμηρίωσης και
13
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Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) (www.opengov.gr).
Μέσω της διαβούλευσης καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να συμβάλει έτσι ώστε να
βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών. Η Υπηρεσία
προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να
αναπροσαρμόσει το σχέδιο των τεχνικών προδιαγραφών, εάν και εφόσον θεωρήσει
ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.
Η διαβούλευση θα λήξει στις 12/10/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30.
Πηγή: http://www.opengov.gr/yptp/?p=1059

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια επιβατικών
αυτοκινήτων διπλού καυσίμου Ελληνικής Αστυνομίας (σε δημόσια
διαβούλευση)
Σας

ενημερώνουμε

ότι,

η

Διεύθυνση

Τεχνικής

Υποστήριξης/Κλάδος

Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής
Αστυνομίας, έθεσε σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση (www.opengov.gr) τις εν
θέματι τεχνικές προδιαγραφές και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει
καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας
και να γίνει ένας δημόσιος διάλογος μέσω της πλατφόρμας της Μονάδας
Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών (ΜΟΤΕΚ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) (www.opengov.gr).
Η ανωτέρω Υπηρεσία, μέσω της διαβούλευσης, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να
συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών
και προτίθεται να λάβει υπόψη της τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να
αναπροσαρμόσει τα σχέδια των σχετικών Τευχών Τεχνικών Προδιαγραφών εάν και
εφόσον

θεωρήσει

ότι

κάποια

σχόλια
14
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Η Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 5 Οκτωβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 13.00, στην ιστοσελίδα www.opengov.gr.
Πηγή: http://www.opengov.gr/yptp/?p=1049

Διεξαγωγή Ειδικής Πρακτικής Δοκιμασίας (Προκήρυξη 11Κ/2017)
Γνωστοποιείται ότι, προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» για τις δέκα έξι (16) θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Καταμετρητών στην
Τράπεζα της Ελλάδος, θα πραγματοποιηθεί ειδική πρακτική δοκιμασία, η οποία
αποβλέπει σε έλεγχο του βαθμού εξοικείωσής τους με τα τραπεζογραμμάτια και τα
κέρματα, της παρατηρητικότητας και της ικανότητας συγκέντρωσης και εν γένει της
ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πραγματικών
συνθηκών εκτέλεσης της εργασίας. (Προκ. 11Κ/2017 - ΦΕΚ 26/τ. ΑΣΕΠ/4-8-2017).
Η πρακτική δοκιμασία θα διεξαχθεί στο Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και
Αξιών (Νομισματοκοπείο), Μεσογείων 341 Χαλάνδρι, την 30η Σεπτεμβρίου 2018,
ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ.
Καλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν σύμφωνα με το πρόγραμμα του
συνημμένου πίνακα στο εξεταστικό κέντρο με το Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας ή το
Διαβατήριό τους.
Υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθουν στην ειδική πρακτική
δοκιμασία, θα διαγραφούν από τους πίνακες κατάταξης του οικείου κλάδου.
Πηγή: https://www.asep.gr

Έκδοση Προκήρυξης 7Ε/2018
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 7Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 26/14.9.2018,
τ.ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Ειδικού
Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
15
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αορίστου χρόνου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Το ΦΕΚ της προκήρυξης διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο
(Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ
(Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ» (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε.) ακολουθώντας από την κεντρική
σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα - Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό
Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα - Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 19η
Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή.
Η αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο
ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 7Ε/2018
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10
Πηγή: https://www.asep.gr

Η συμβολή των ΠΕΚΑ στη μείωση της αδήλωτης εργασίας
Τη νέα εποχή στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας
σηματοδοτούν τα θετικά αποτελέσματα από το πρώτο τρίμηνο του 2018 που
ξεκίνησε η λειτουργία των ΠΕΚΑ (Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης) του
ΕΦΚΑ, με πρώτο αυτό που εδρεύει στην Κεντρική Μακεδονία.
Στο 9% μειώθηκε η αδήλωτη εργασία στους κλάδους υψηλής παραβατικότητας,
έναντι 28% κατά την ίδια χρονική περίοδο του 2017, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα
του ΠΕΚΑ και της τ.ΕΥΠΕΑ (Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης) όπως προκύπτει
από τα στοιχεία του κάτωθι πίνακα.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Π.Ε.Κ.Α. & τ.Ε.ΥΠ.Ε.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Από την επεξεργασία των στοιχείων, παρατηρήθηκε επίσης αύξηση των
προσλήψεων στην ΕΡΓΑΝΗ για τη χρονική περίοδο 14/05/2018-30/08/18 σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο το 2017 κατά 5.500 περίπου προσλήψεις, ήτοι
ποσοστιαία αύξηση 9%, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραμμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του 2018 θα ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες για την έναρξη λειτουργίας των επόμενων τριών ΠΕΚΑ:
• ΠΕΚΑ Αττικής, με έδρα την Αθήνα.
• ΠΕΚΑ Δυτ. Ελλάδας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, με έδρα την Πάτρα και
αποκεντρωμένο τμήμα στο Αγρίνιο.
• ΠΕΚΑ Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο και αποκεντρωμένο τμήμα ασφάλισης στα
Χανιά.
Στις αρχές του 2019 θα ακολουθήσει η σύσταση και λειτουργία άλλων επτά ΠΕΚΑ.
17
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Ο σύγχρονος ελεγκτικός μηχανισμός του ΕΦΚΑ αποδίδει και αναμένεται να
διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία κλίματος ορθής ασφαλιστικής
συνείδησης, με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και τη
βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας.
Πηγή: www.efka.gov.gr

Νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο
καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ»
Ως ανταπόκριση στο έντονο ενδιαφέρον των επενδυτικών φορέων, ο Αντιπρόεδρος
της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννης Δραγασάκης
ενέκρινε νέα παράταση στην προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στον
2ο κύκλο του καθεστώτος του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 «Νέες Ανεξάρτητες
ΜΜΕ» έως την 1 Οκτωβρίου 2018.
Να σημειωθεί πως, σε κάθε περίπτωση, αυτή η παράταση θα είναι και η τελευταία
που θα δοθεί για τον συγκεκριμένο κύκλο του Αναπτυξιακού Νόμου.
Πηγή: http://www.mindev.gov.gr

Ένταξη έργων 17 εκατ. € για την αντιπλημμυρική προστασία στις
περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική
Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης αποφάσισε την
ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δύο έργων της Περιφέρειας Αττικής,
στις περιοχές των Δήμων Ραφήνας, Πικερμίου-Μαραθώνος, Μεγαρέων, που
επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του Ιουλίου του 2018


«Αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά έργα καμένων εκτάσεων δήμων Ραφήνας –

Πικερμίου και Μαραθώνος», προϋπολογισμού 3.500.000 €. Περιλαμβάνονται 4
υποέργα που αφορούν σε διευθέτηση κοίτης χειμάρρων, κατασκευή φραγμάτων σε
ρέματα, αντιδιαβρωτική προστασία του εδάφους και αναδασώσεις με ενδημικά είδη.


«Αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά έργα καμένων εκτάσεων Γερανείων όρεων

2018, Δήμου Μεγαρέων», προϋπολογισμού 13.438.480 €. Περιλαμβάνονται 11
18
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υποέργα που αφορούν κυρίως στην αντιδιαβρωτική προστασία του εδάφους όπως
και στην διευθέτηση χειμάρρων.
Στόχος της παρέμβασης με τα χρηματοδοτούμενα έργα είναι η θωράκιση των
πληγεισών περιοχών έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς και η προστασία και
αναγέννηση του οικοσυστήματος στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
της 23ης Ιουλίου.
Πηγή: http://www.mindev.gov.gr

Έρευνα για τις τρέχουσες τιμές σχολικών ειδών – Όροι διάθεσης
ειδών σχολικών κυλικείων
Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Δ/νση Ελέγχων και
Παρατηρητηρίων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,
διεξήγαγε έρευνα μέσω διαδικτύου με αντικείμενο την καταγραφή των τιμών για
βασικά σχολικά είδη. Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο από 3/9 έως 13/9/2018, σε
καταστήματα διάθεσης σχολικών ειδών, που διέθεταν τα προϊόντα τους και μέσω
των ηλεκτρονικών σελίδων τους. Κλικ εδώ για τα στοιχεία της έρευνας.
Πηγή: http://www.mindev.gov.gr/

Έναρξη λειτουργίας e-ΥΜΣ για πολυπρόσωπες ΙΚΕ
Μετά την επιτυχή έναρξη στις 23/7/2018 της λειτουργίας της Ηλεκτρονικής
Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) για τη σύσταση εξ’ αποστάσεως μονοπρόσωπης
ΙΚΕ και στο πλαίσιο της σταδιακής ένταξης όλων των εταιρικών τύπων στο
σύστημα, δίνεται

η

δυνατότητα

στους

ενδιαφερόμενους

για

σύσταση

και

πολυπρόσωπης ΙΚΕ.
Μέσω

της

ψηφιακής

πλατφόρμας

της

ΥΜΣ (http://eyms.businessportal.gr) οι

ενδιαφερόμενοι, είναι πλέον σε θέση να ολοκληρώσουν όλες τις απαραίτητες
19
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διαδικασίες για τη σύσταση της εταιρείας τους, την εγγραφή της στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο
Φορολογικό Μητρώο, από το οποίο λαμβάνουν τον ΑΦΜ της εταιρείας τους και
προσωρινό κλειδάριθμο TAXISNET, ενώ ενημερώνεται και ο ΕΦΚΑ για τη σύσταση
της εταιρείας.
Προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι να χρησιμοποιηθεί από τους ιδρυτές το
πρότυπο καταστατικό ΙΚΕ και να κατέχουν ηλεκτρονική υπογραφή (για παράδειγμα
κωδικούς πρόσβασης στο TAXIS). Οι ιδρυτές χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, την
ηλεκτρονική τους υπογραφή για να

επικυρώσουν και υπογράψουν και το

καταστατικό της εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της σύστασης θα λάβουν
ηλεκτρονικά

ψηφιακά

υπογεγραμμένο

αντίγραφο

της

εταιρικής

σύμβασης.

Έτσι, χωρίς την μεσολάβηση οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας είναι εφικτή
η ολοκλήρωση της διαδικασίας μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, μέσω ενός
ολοκληρωμένου ψηφιακού εργαλείου.
Σημειώνεται ότι για όσους επιλέξουν την e-ΥΜΣ, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους
λειτουργίας της, η σύσταση επιχείρησης θα είναι εντελώς δωρεάν, ενώ στην
συνέχεια το κόστος θα ανέρχεται στο 30% του κόστους σύστασης μέσω της
Υπηρεσίας

Μιας

Στάσης,

με

αυτοπρόσωπη

δηλαδή

παρουσία.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων 50 ημερών όπου λειτουργεί το σύστημα έχουν
συσταθεί πάνω από 150 μονοπρόσωπες ΙΚΕ, με ελάχιστο πραγματικό χρόνο
σύστασης

τα

13΄,

ο

οποίος

ήταν

και

ο

δυνητικά

ελάχιστος

.

Τέλος, να σημειωθεί πως έως το πρώτο εξάμηνο του ’19, η Υπηρεσία θα είναι
διαθέσιμη για όλες τις νομικές μορφές (ΑΕ-ΕΠΕ).
Για το ενημερωτικό υλικό για τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας
Στάσης (e-ΥΜΣ), πατήστε εδώ
Πηγή: http://www.mindev.gov.gr/

Αύξηση προϋπολογισμού του προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης
και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
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Το

Υπουργείο

Οικονομίας

και

Ανάπτυξης

ανακοινώνει

την

αύξηση

του

προϋπολογισμού της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από 120 εκατ. € σε 400 εκατ. €
Συνολικά στην εν λόγω δράση υποβλήθηκαν 7.297 επενδυτικά σχέδια τα οποία
ζητούν 1.127 εκατ. € δημόσια επιχορήγηση.
Η ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση των ενδιαφερομένων και η ανάγκη να ενισχυθούν όσο το
δυνατόν περισσότεροι δικαιούχοι, αποτέλεσε τον βασικότερο λόγο για τον οποίο το
Υπουργείο προχώρησε στην αύξηση αυτή. Σε συνδυασμό με προηγούμενη δράση
για την «Ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων» όλων των κλάδων, τα προγράμματα στον
τομέα του τουρισμού βρήκαν άμεση απήχηση και τους επενδυτές σε ιδιαίτερη
ετοιμότητα.
Επιπλέον, η αύξηση της απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας που
δημιουργείται σαν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε επαγγέλματα γύρω από τον
τουρισμό όπως κατασκευές, επισκευές πλοίων, εστίαση, κ.τ.λ. αποτέλεσε βασικό
παράγοντα της πρωτοβουλίας αυτής.
Τέλος, βασικό στοιχείο αύξησης του προϋπολογισμού, αλλά και απόδειξη του
εύστοχου σχεδιασμού της δράσης, πέρα από την υψηλή ανταπόκριση των
ενδιαφερομένων αποτελεί και η κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων συνολικής αξίας
1.127 εκατ. € εκ των οποίων 920 εκατ. € αφορούν κεφάλαια που δεν προέρχονται
από τραπεζικό δανεισμό.
Πληροφόρηση για την εξέλιξη της αξιολόγησης των προτάσεων δίνεται από τους
κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την έδρα υλοποίησης του
υποβαλλομένου επιχειρηματικού σχεδίου, www.efepae.gr.
Πηγή: http://www.mindev.gov.gr/

Παράταση ισχύος αδειών οδήγησης
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Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των πολιτών, σας ενηµερώνουµε ότι άδειες οδήγησης
κατόχων που έχουν συµπληρώσει την ηλικία των εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών
και υποβάλλουν στις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών
Ενοτήτων της χώρας µετά την 30/8/2018, αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
για την ανανέωση της άδειας οδήγησης σε εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 7 του
π.δ. 51/2012 (Α΄101) µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2018, εξακολουθούν να ισχύουν
µέχρι την ηµεροµηνία προγραµµατισµού της δοκιµασίας (για πρώτη φορά)
προσόντων και συµπεριφοράς. Η ηµεροµηνία αυτή δεν µπορεί να απέχει
περισσότερο από τρείς µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και των
απαιτούµενων δικαιολογητικών. Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται
σχετική βεβαίωση από την οικεία ∆ιεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών.
Οι ∆/νσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας παρακαλούνται για τον
προγραµµατισµό

των

παραπάνω

εξετάσεων

δοκιµασίας

προσόντων

και

συµπεριφοράς κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.
Δείτε την ανωτέρω βεβαίωση, η οποία επισυνάπτεται στη σχετική εγκύκλιο
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με ΑΔΑ:Ψ5ΑΖ465ΧΘΞ-ΒΑ5, εδώ.
Πηγή: http://www.yme.gr/getfile.php?id=7984

Υπογραφή για την επέκταση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης
εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων
Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη
Αχτσιόγλου, υπέγραψε την απόφαση για την επέκταση της κλαδικής συλλογικής
σύμβασης εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας.
Η

συγκεκριμένη

σύμβαση

καλύπτει

συνολικά

περίπου

114.000

ξενοδοχοϋπάλληλους και αποτελεί τη μεγαλύτερη εν ισχύ κλαδική συλλογική
σύμβαση εργασίας.
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Πηγή: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/11584.pdf

Εγκαίνια στο νέο Κέντρο Μελανώματος και Καρκίνου Δέρματος στο
νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»
Εγκαίνια για το νέο Κέντρο Μελανώματος και Καρκίνου Δέρματος στο νοσοκομείο
«Ανδρέας Συγγρός», η ανακατασκευή του οποίου έγινε με την αποκλειστική στήριξη
του Ιδρύματος Ωνάση.
Το έργο συμπληρώνει, παράλληλα, καμπάνια ευαισθητοποίησης από το Ίδρυμα
Ωνάση, υπό την επιστημονική αιγίδα του Κέντρου Μελανώματος, που έχει ως στόχο
να βγάλουμε τον καρκίνο του δέρματος από τον «χάρτη» του σώματός μας.
Δείτε το βίντεο εδώ: https://bit.ly/2D2N6hB
«Κάθε νησί διακοπών, κάθε λεπτό έκθεσης στον ήλιο μπορεί να αφήσει το δικό του
ανεξίτηλο σημάδι στον χάρτη του δέρματός μας. Κάποια από αυτά τα σημάδια,
ωστόσο, ίσως να είναι πιο επικίνδυνα από άλλα. Για αυτό, η χαρτογράφηση των
σπίλων σας στον δερματολόγο είναι απαραίτητη.» Αυτό το μήνυμα είχαν την
ευκαιρία να διαβάσουν όλοι όσοι βρέθηκαν στα εγκαίνια του Κέντρου Μελανώματος
και Καρκίνου Δέρματος, στο Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός» (Ι. Δραγούμη 5,
Αθήνα), ξεφυλλίζοντας το ενημερωτικό έντυπο, που μοιράστηκε στο περιθώριο της
σημερινής εκδήλωσης. Ένας νέος, σύγχρονος και λειτουργικός χώρος, που
ανακατασκευάστηκε με την αποκλειστική στήριξη του Ιδρύματος Ωνάση,
δημιουργήθηκε για να υποδέχεται καθημερινά περισσότερους από 40 ασθενείς με
δερματοογκολογικές παθήσεις, επιτελώντας ένα σημαντικό έργο απέναντι σε μια
ταχύτατα αναπτυσσόμενη νόσο.
Τα τελευταία χρόνια, τα κρούσματα μελανώματος στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί
επικίνδυνα, με 400-500 νέες διαγνώσεις ετησίως, αποτελώντας τον 6ο συχνότερο
τύπο καρκίνου στους άνδρες και τον 7ο συχνότερο στις γυναίκες. Μπροστά σε αυτή
την πραγματικότητα, το Ίδρυμα Ωνάση –με σταθερή προσήλωση στην κοινωφελή
του δράση στην υγεία– πραγματοποίησε την ολική ανακατασκευή του Κέντρου
Μελανώματος & Καρκίνου Δέρματος. Το νέο κέντρο, με εμβαδόν 250 τετραγωνικά
(τριπλάσιο από αυτό του προηγούμενου χώρου), διαθέτει τέσσερα εξεταστήρια,
χώρο μικροεπεμβάσεων, χώρο προσωπικού, καθώς και αίθουσα βιβλιοθήκης,
διασκέψεων και συνεντεύξεων ασθενών.
Ένας χώρος ποιοτικός και εκσυγχρονισμένος, που παρέχει άριστες συνθήκες για
τους ασθενείς και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο διαθέτει τώρα όλα τα
μέσα για να επιτελέσει άνετα το λειτούργημά του.
Υπηρεσίες του Κέντρου Μελανώματος:
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• Διάγνωση και θεραπεία ασθενών με καρκίνο του δέρματος, μελάνωμα ή
προκαρκινικές αλλοιώσεις
• Παρακολούθηση ατόμων υψηλού κινδύνου
• Κλινικές μελέτες σε νέες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους
• Έρευνα πάνω στην επιδημιολογία, την παθογένεια και την πρόγνωση του
μελανώματος
• Εκπαίδευση ασθενών, γιατρών και κοινού ως προς την πρόληψη και την έγκαιρη
διάγνωση
• Ψυχολογική υποστήριξη ασθενών.
Ειδικές Υπηρεσίες του Κέντρου Μελανώματος:
• Δερματοσκόπηση
• Χαρτογράφηση
• Ολόσωμες φωτογραφήσεις
• Συνεστιακή μικροσκοπία
• Διαγνωστικές βιοψίες
• Υπέρηχος λεμφαδένων (σε συνεργασία με το ακτινολογικό τμήμα)
• Μοριακή διάγνωση & γενετική συμβουλευτική.
Τα εγκαίνια ξεκίνησαν από το αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» και,
εκτός από ομιλίες και χαιρετισμούς, συμπεριλάμβαναν και την παρουσίαση, για
πρώτη φορά, της καμπάνιας ευαισθητοποίησης που δημιούργησε το Ίδρυμα Ωνάση
υπό την επιστημονική αιγίδα του Κέντρου Μελανώματος (https://bit.ly/2D2N6hB).
Το ενημερωτικό έντυπο για το Κέντρο Μελανώματος, που περιλαμβάνει επίσης
«Μύθους και Πραγματικότητες» για τον Καρκίνο του Δέρματος, μπορείτε να το
κατεβάσετε από εδώ: https://bit.ly/2xx2a10
Περισσότερα για το Κέντρο Μελανώματος & Καρκίνου Δέρματος:
http://www.syggros-hosp.gr/?p=ogkologiko-tmima
Πηγή: http://www.moh.gov.gr

Διατροφικές συνήθειες και υγεία. Σχέση Ζωής.
Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, με στόχο την εξασφάλιση της παραπάνω
υποχρέωσης, λαμβάνοντας υπόψη επιστημονικές μελέτες και με σεβασμό στις
οδηγίες και συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Διατροφικής Πολιτικής και της
Επιτροπής Μητρικού Θηλασμού, προχώρησε στην έκδοση εγκυκλίου στην οποία,
συνιστά σε όλους τους επαγγελματίες υγείας να συμβουλεύσουν τους γονείς και
φροντιστές αναφορικά με την εισαγωγή στερεών τροφών στα βρέφη (όπως
παιδιάτρους, γενικούς γιατρούς, διαιτολόγους, επισκέπτες υγείας κλπ),
χρησιμοποιώντας τις «Συστάσεις για την εισαγωγή στερεών τροφών στον 1ο
χρόνο της ζωής» που είναι αναρτημένες στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας.
Συνοπτικά επισημαίνουμε τα βασικά σημεία των συστάσεων:
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• Τα βρέφη πρέπει να θηλάζουν αποκλειστικά για τους πρώτους 6 μήνες της ζωής
τους, για να έχουν την ιδανική αύξηση, ανάπτυξη και υγεία.
• Η εισαγωγή στερεών τροφών συνιστάται να γίνεται στο 2ο εξάμηνο της ζωής,
δηλαδή με τη συμπλήρωση των 6 μηνών ζωής, ενώ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει
να γίνεται πριν τη συμπλήρωση των 4ων μηνών ζωής.
• Δεν χρειάζεται να καθυστερήσει η εισαγωγή των βασικών ομάδων τροφίμων
καθώς και των κοινών αλλεργιογόνων τροφών.
• Δεν υπάρχει καθορισμένη σειρά εισαγωγής των τροφίμων.
• H κατανάλωση τροφίμων με πρόσθετη ζάχαρη και αλάτι συνιστάται να
αποφεύγεται κατά τον 1ο χρόνο της ζωής. Αντίθετα, πρέπει να ενθαρρύνεται η
επαναλαμβανόμενη έκθεση σε υγιεινές επιλογές τροφίμων, όπως τα φρέσκα
λαχανικά και τα φρούτα
• Τα φρούτα θα πρέπει να χορηγούνται σε κομμάτια ή αλεσμένα (ανάλογα με την
ηλικία του βρέφους) και όχι ως χυμοί (φρέσκοι ή τυποποιημένοι), οι οποίοι πρέπει
να αποφεύγονται κατά το 1ο έτος της ζωής.
• Περιστασιακή χρήση των βρεφικών τροφών εμπορίου να γίνεται αποκλειστικά
μετά τον 6ο μήνα (π.χ. σε ταξίδια) και στην περίπτωση που δεν μπορεί να
εξασφαλιστεί επαρκές και ποιοτικό φαγητό στο σπίτι προετοιμασμένο με ασφαλή
τρόπο.
• Τα βρέφη που θηλάζουν ενθαρρύνονται να συνεχίζουν κανονικά τον κατ’ απαίτηση
μητρικό θηλασμό και στο 2ο εξάμηνο της ζωής ταυτόχρονα με την επαρκή
πρόσληψη στερεών τροφών.
• Οι αλεσμένες τροφές σταδιακά αντικαθίστανται από ψιλοκομμένες και εν συνεχεία
από μικρά κομμάτια που το βρέφος θα μπορεί να πιάσει και με τα χέρια του και να
καταναλώσει μόνο του. Μέχρι τον 10ο μήνα ζωής, συνιστάται να έχει σταματήσει η
πολτοποίηση των τροφών.
• Οι γονείς-φροντιστές ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν και να ανταποκρίνονται στα
σημάδια πείνας και κορεσμού του βρέφους, να έχουν διαρκή βλεμματική επαφή
καθώς και θετική υποστηρικτική λεκτική επικοινωνία προσφέροντας το φαγητό αργά,
με υπομονή και χωρίς την άσκηση λεκτικής ή σωματικής πίεσης.
• Οι επαγγελματίες υγείας, για την εκτίμηση της ανάπτυξης των βρεφών, καλούνται
να χρησιμοποιούν τα Πρότυπα Διαγράμματα Αύξησης του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας, τα οποία περιλαμβάνονται στο νέο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού.
Τα πρώτα 2 χρόνια της ζωής αποτελούν μια κρίσιμη περίοδο, όπου μέσω επαρκούς
και ισορροπημένης διατροφής μπορεί να εξασφαλιστεί η υγεία και η βέλτιστη
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σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Η ελλιπής διατροφή στα πρώτα
χρόνια της ζωής αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης οξέων νοσημάτων, ενώ οι
ακατάλληλες διατροφικές συνήθειες από τους πρώτους μήνες της ζωής είναι πιθανό
να οδηγήσουν σε εμφάνιση παιδικής παχυσαρκίας, που αποτελεί ένα ιδιαίτερα
σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας παγκοσμίως και στη χώρα μας.
Πηγή: http://www.moh.gov.gr

Σχολικά γεύματα σε 954 Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος
2018-19
Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων έχουν εκφράσει ποικιλοτρόπως τη
βούλησή τους να ενισχύσουν τους μαθητές.
Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2018-19 απευθύνεται
στο σύνολο των μαθητών 954 Δημοτικών Σχολείων και αφορά 153.367
μαθητές, ενώ παράλληλα γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες ώστε το
πρόγραμμα να συνεχισθεί και το επόμενο διδακτικό έτος 2019-2020.
Το πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην αντιμετώπιση όσο είναι δυνατόν των αναγκών
σίτισης των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και αφετέρου
στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποτροπή φαινόμενων
σχολικής διαρροής. Το σχολείο αποτελεί βασικό πεδίο εφαρμογής τέτοιου είδους
δράσεων, λόγω του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και ευρύτερα κοινωνικού του
ρόλου.
Τα «Σχολικά Γεύματα» παρασκευάζονται από επιλεγμένους προμηθευτές, που
διαθέτουν τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής και σύμφωνα με τις αυστηρές
προδιαγραφές που έχουν οριστεί. Επιπρόσθετα, προβλέπονται συνεχείς
πιστοποιημένοι έλεγχοι από αρμόδιους φορείς κατά την προμήθεια, διαδικασία
παρασκευής και διανομής των γευμάτων.
Η εγκύκλιος για την υλοποίηση του προγράμματος στα 954 Δημοτικά Σχολεία
εστάλη σήμερα στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Η εγκύκλιος σε μορφή pdf

Προετοιμασία Έναρξης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας
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Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
στα πλαίσια της προετοιμασίας της Γ’ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης
Μαθητείας (2018-2019), το Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
θα επικοινωνεί με το κοινό καθημερινά από τις 09.00 μέχρι τις 12.00 στα τηλέφωνα
2103442478

και

2103443306

ή

ηλεκτρονικά

στη

διεύθυνση

depek_mathiteia@minedu.gov.gr μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2018.
Πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Γ’ Φάσης του
Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, τις Προσκλήσεις των Περιφερειακών
Διευθυντών προς τους υποψήφιους μαθητευόμενους και την έναρξη της Γ’ Φάσης
θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Η επικοινωνία του τμήματος Γ’ με τις εκπαιδευτικές δομές θα γίνεται μόνο μέσω των
υπευθύνων μαθητείας των Π.Δ.Ε.
Επισημαίνεται ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση τα ΕΠΑ.Λ. θα πρέπει να
επικοινωνούν με τους υπεύθυνους μαθητείας στις Δ.Δ.Ε. ή Π.Δ.Ε.
Πηγή: http://www.minedu.gov.gr

Εγγραφές σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ των εισαγομένων με την ειδική
κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή
αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε.
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι οι
εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων
λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα πραγματοποιηθούν
από 24 Σεπτεμβρίου μέχρι και 1η Οκτωβρίου 2018.
Στις ίδιες ημερομηνίες εγγράφονται:
1. Οι εισαγόμενοι της ειδικής κατηγορίας της παρ.4Β1, του άρθρου 1 της με αρ.
πρωτ. Φ.151/82115/Α5 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1873 Β’ 2017),
προηγούμενων ετών, άρρενες, απόφοιτοι Λυκείων της Κυπριακής
Δημοκρατίας που υπηρετούσαν τη θητεία τους στην Κύπρο και έχουν
απολυθεί από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της
Κυπριακής Πολιτείας.
2. Οι εισακτέοι με την κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων
λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. ακαδημαϊκού
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έτους 2017-2018 που δεν είχαν αποκτήσει τη βεβαίωση ελληνομάθειας, οι
οποίοι, μπορούν να εγγραφούν μέσα στην προθεσμία εγγραφής των
νεοεισαγόμενων φοιτητών με την οικεία ειδική κατηγορία, εφόσον
προηγουμένως έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο
εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.
Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα
δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να πληροφορηθούν είτε από τις Γραμματείες των
Σχολών / Τμημάτων είτε από την αναλυτική εγκύκλιο εγγραφών με αρ. πρωτ.
Φ.151/155205/Α5/19-09-2018 (ΑΔΑ: 69ΣΗ4653ΠΣ-ΗΜΙ).
Το έγγραφο σε μορφή pdf

Integrated Masters της πενταετούς φοίτησης των ΑΕΙ
Υπεγράφησαν από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

οι

διαπιστωτικές αποφάσεις για την υπαγωγή των κάτωθι Τμημάτων Α.Ε.Ι. στις
διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), σύμφωνα με τις οποίες
αναγνωρίζεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών που
οργανώνεται στα εν λόγω Τμήματα, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα
εκάστου Τμήματος.
Η διαδικασία συνεχίζεται και για τα υπόλοιπα Τμήματα των ΑΕΙ που υποβάλλουν
σχετικό αίτημα.
O πίνακας των Integrated Master που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα σε μορφή
doc
Πηγή: http://www.minedu.gov.gr

Εξετάσεις Ιατρικής 2018 -2η Εξεταστική Περίοδος Πρόγραμμα
Εξετάσεων - Δηλώσεις Συμμετοχής

28

Τρίτη 25
Σεπτεμβρίου

Αριθ. Τεύχους: 398

2018

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνονται τα ακόλουθα:
Οι εξετάσεις Ιατρικής, 2ης Εξεταστικής περιόδου 2018 θα διεξαχθούν, μόνο στην
Αθήνα (και συγκεκριμένα στη Βιβλιοθήκη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) — Σταθμός ΗΣΑΠ “ΕΙΡΗΝΗ”, Ηράκλειο
Αττικής), στις παρακάτω ημερομηνίες:
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/10/2018 – ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/10/2018 – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΙΤΗ 23/10/2018 – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ 23/10/2018 – ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10/2018 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/10/2018 – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 25/10/2018 – ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξετάσεων, ανά ημέρα, θα
πραγματοποιείται η διόρθωση των γραπτών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Στις εξετάσεις μπορεί να συμμετάσχει όποιος:
(α) Έχει καταθέσει την σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι
31/08/2018 και μόνον εφόσον δεν υπάρχει εκκρεμότητα στο φάκελό του
(επιβεβαίωση γνησιότητας τίτλου, ελλιπή δικαιολογητικά, κ.λ.π.).
(β) Έχει υποβάλλει το ειδικό έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ από 20/09/2018 μέχρι 15/10/2018, με ταυτόχρονη κατάθεση του
παραβόλου
για
τα
μαθήματα
στα
οποία
επιθυμεί
να
εξεταστεί.
Δηλώσεις συμμετοχής που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παράβολα δεν θα
γίνονται δεκτές (Τα παράβολα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι και την τελευταία
ημερομηνία κατάθεσης δηλώσεων συμμετοχής).
Δηλώσεις συμμετοχής, μαζί με τα παράβολα (ανά εξεταζόμενο μάθημα) θα
υποβάλλονται στις παραπάνω ημερομηνίες στον 1ο όροφο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου
Κωνσταντίνου 54, 10437 Αθήνα) καθημερινά 09:00-12:00, ή ταχυδρομικώς στην ως
άνω διεύθυνση, ή μέσω FAX στο 210 5239525.
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Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλέξουν να στείλουν τα παράβολα
μέσω FAX, θα πρέπει να φέρουν τα πρωτότυπα μαζί τους τις ημέρες των
εξετάσεων.
Διευκρινίζεται ότι:
Το παράβολο είναι 148,48 ευρώ (145 ευρώ + 3,48 ευρώ 2% χαρτ. + 20% ΟΓΑ
χαρτ.) ανά μάθημα και καταβάλλεται στον Λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ με αριθμό 26072595.
Στο κάθε παράβολο πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του
εξεταζόμενου και το μάθημα στο οποίο προτίθεται να εξεταστεί. (Πρέπει να υπάρχει
ξεχωριστό αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου ανά εξεταζόμενο μάθημα.).
Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, κάποιος υποψήφιος δεν προσέλθει
στις εξετάσεις, το παράβολο δεν θα επιστρέφεται και θα πρέπει να καταβληθεί νέο
παράβολο για τη συμμετοχή του στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Επίσης,
παράβολο που θα κατατεθεί σε οποιονδήποτε άλλο Τραπεζικό λογαριασμό πλην
του ανωτέρου, ΔΕΝ θα παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
Για την διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ο κατάλογος καταστημάτων της
Τράπεζας της Ελλάδος στο τέλος της παρούσης ανακοίνωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και προκειμένου να
αποφευχθεί ο αποκλεισμός από την παρούσα εξεταστική περίοδο υποψηφίων, των
οποίων μοναδική εκκρεμότητα αποτελεί η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας
επιβεβαίωσης της γνησιότητας του τίτλου σπουδών, καλούνται όλοι οι
ενδιαφερόμενοι που θα δηλώσουν για πρώτη φορά συμμετοχή στις εξετάσεις, να
καταθέτουν παράλληλα με τη δήλωση συμμετοχής και Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.
1599/1986) με την οποία θα δηλώνουν τα παρακάτω:
«Όλα τα έγγραφα και τα κατατεθέντα στοιχεία του φακέλου μου είναι γνήσια και
γνωρίζω και αποδέχομαι ότι εάν αυτό δεν αποδειχθεί, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το
δικαίωμα ανάκλησης των αποτελεσμάτων μου στις εξετάσεις και μη έκδοσης
σχετικής πράξης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών μου.»
Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να κατατίθεται υπογεγραμμένη και σε
πρωτότυπη μορφή μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και τα αντίστοιχα παράβολα των
προς εξέταση μαθημάτων στο χρονικό διάστημα που ορίζεται παραπάνω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν να αποστείλουν
την υπεύθυνη δήλωση ή το παράβολο μέσω fax ή έχουν καταθέσει φωτοτυπία του
παραβόλου θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα πρωτότυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης
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και των παραβόλων την ημέρα των εξετάσεων. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση δεν θα
γίνεται δεκτή η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της
εξέτασης αστυνομική ή στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος τους, οι υποψήφιοι της
αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν μαζί τους μία βεβαίωση ταυτοπροσωπίας.
Για την πορεία του φακέλου τους, εκκρεμότητες, κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι
ενημερώνονται ΜΟΝΟΝ από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ στον 1ο όροφο του
κτιρίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και μέσω της ON-LINE πορείας αίτησης του
φακέλου.
Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την Iατρική και τις σχετικές εξετάσεις του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και η κωδικοποίηση ενεργειών των εξετάσεων, ευρίσκονται
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ
Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει από τη λίστα των εξεταζομένων
τους υποψήφιους για τους οποίους θα προκύψουν νέα στοιχεία σχετικά με τη
γνησιότητα των τίτλων τους ή τη διάρκεια των σπουδών τους ή αναληθή στοιχεία.
Οι ώρες προσέλευσης των εξεταζόμενων καθώς και η λίστα με τα ονόματα των
συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν εκ νέου.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ: http://www.doatap.gr

Παρεμβάσεις για την επανασύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικού
ρεύματος
Σε σειρά πρόσθετων παρεμβάσεων για την υποστήριξη νοικοκυριών με χαμηλά
εισοδήματα, τα οποία έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος λόγω
οφειλών, προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που προωθήθηκε προς δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβέρνησης, μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι:
o Θα επεκταθεί στις 21 Σεπτεμβρίου (από 30 Ιουνίου) το χρονικό όριο, μέχρι το
οποίο θα πρέπει να έχει γίνει η αποσύνδεση από το δίκτυο. Μπορούν, δηλαδή, να
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αξιοποιήσουν το μέτρο και τα νοικοκυριά που τους έκοψαν το ρεύμα το
προηγούμενο τρίμηνο.
o Πέραν του ποσού που καλύπτεται από το ειδικό βοήθημα, οι προμηθευτές δεν θα
δικαιούνται να ζητούν πρόσθετη προκαταβολή. Άρα, αποκλειστικά με το βοήθημα
που θα λάβουν, τα νοικοκυριά θα μπορέσουν να επανασυνδεθούν.
o Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το
εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, κατά
αντιστοιχία όσων προβλέπονται για τους Ευάλωτους Πελάτες (παρ. 3, άρθρου 34
του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες), δηλαδή κάθε μηνιαία
δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την
ηλεκτρική ενέργεια.
o Η δυνατότητα διακανονισμού σε άτοκες μηνιαίες δόσεις ισχύει αναδρομικά και για
όσους καταναλωτές έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους, με βάση
τις διατάξεις της ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 8.2.2018.
o Στις ρυθμίσεις της νέας ΚΥΑ, εντάσσονται και περιπτώσεις μη ενεργών
συμβάσεων προμήθειας όπου εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχει γίνει
καταγγελία της σύμβασης από τον προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής που
εκπροσωπούσε τον καταναλωτή πριν την καταγγελία της σύμβασης, αρνηθεί να
συνάψει νέα σύμβαση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τότε ο καταναλωτής
μεταπίπτει σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας.
Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του έτους δημιουργήθηκε ειδικός λογαριασμός για την
παροχή εφάπαξ βοηθήματος επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας,
καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα. Η αρμοδιότητα εξέτασης των σχετικών
αιτημάτων εκχωρήθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση, και συγκεκριμένα σε επιτροπές
που συστήνονται με απόφαση του Δημάρχου και αποτελούνται από εκπροσώπους
της δημοτικής αρχής, του ΔΕΔΔΗΕ και του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι
επιτροπές αυτές αξιολογούν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση
των αιτούντων και χορηγούν το ειδικό βοήθημα εφόσον:
· η αποσύνδεση αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου
· ικανοποιούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια υπαγωγής στο νέο
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)
Το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής:
ύψος συνολικής οφειλής έως 6.000 €
ποσοστό κάλυψης
100%

6.001-9.000 €
75%

9.001-12.000 €
50%

άνω των 12.000 €
30%

Για παράδειγμα, για οφειλή 4.000 ευρώ θα καταβάλλεται βοήθημα 4.000 ευρώ, για
οφειλή 7.000 ευρώ βοήθημα 5.250 ευρώ, για οφειλή 11.000 ευρώ βοήθημα 5.500
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ευρώ και για οφειλή 20.000 ευρώ βοήθημα 6.000 ευρώ. Τα εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια υπαγωγής στο νέο ΚΟΤ, τα οποία θα πρέπει να
ικανοποιούνται για τους δικαιούχους του ειδικού επιδόματος επανασύνδεσης με το
δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, είναι:
1. η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του
νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για
νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενα κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο
μέλος μέχρι το ποσό των 180.000.
2. το ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του νοικοκυριού να μην
υπερβαίνει τα όρια του παρακάτω πίνακα
οικογενειακή κατάσταση ετήσιο εισόδημα νοικοκυριού
1 άτομο
9.000 ευρώ
μονογονεϊκή + 1 ανήλικος
13.500 ευρώ
ή 2 ενήλικοι
μονογονεϊκή + 2 ανήλικοι
15.750 ευρώ
ή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικος
μονογονεϊκή + 3 ανήλικοι
ή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι 18.000 ευρώ
ή 3 ενήλικοί
μονογονεϊκή + 4 ανήλικοι
ή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι 24.750 ευρώ
ή 3 ενήλικοί + 1 ανήλικος
μονογονεϊκή + 5 ανήλικοι
ή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι
27.000 ευρώ
ή 3 ενήλικοί + 2 ανήλικος
ή 4 ενήλικοι
Μέχρι σήμερα το ταμείο έχει εξασφαλίσει την επανασύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικού
ρεύματος σε 1.641 νοικοκυριά, καταβάλλοντας περί τα 6,25 εκατ. ευρώ.
Πηγή: http://www.ypeka.gr

ΕΟΠΥΥ: Παράταση υποβολών EΔΑΠΥ για το μήνα 08/2018
Κατόπιν σχετικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ παρατείνεται
η καταληκτική ημερομηνία των υποβολών (eΔΑΠΥ και αποστολή φυσικού αρχείου)
όλων των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ, Παρόχων Υπηρεσιών Υγείας για το μήνα
Αύγουστο 2018 έως και την 01η/10/2018, ημέρα Δεύτερα.
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Στην ανωτέρω προθεσμία συμπεριλαμβάνονται και οι περιπτώσεις που με την από
23/08/2018 Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, είχε δοθεί παράταση έως 14/09/2018.
Πηγή: https://www.eopyy.gov.gr

Εξετάσεις Οδοντιατρικής 2018 - 2η Εξεταστική Περίοδος Πρόγραμμα Εξετάσεων - Δηλώσεις Συμμετοχής
Από τη Διεύθυνση Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ανακοινώνονται τα ακόλουθα:
Οι εξετάσεις Οδοντιατρικής της 2ης Εξεταστικής περιόδου 2018, θα διεξαχθούν
μόνο στην Αθήνα (και συγκεκριμένα στη Βιβλιοθήκη της Ανώτατης Σχολής
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) — Σταθμός ΗΣΑΠ
“ΕΙΡΗΝΗ”, Ηράκλειο Αττικής), στις παρακάτω ημερομηνίες:
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/2018 – ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/11/2018 – ΕΞΑΚΤΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ 20/11/2018 – ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ 20/11/2018 – ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11/2018 – ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/11/2018 - ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11/2018 – ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 22/11/2018 – ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξετάσεων, θα
πραγματοποιηθεί η διόρθωση των γραπτών και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
Στις εξετάσεις μπορεί να συμμετάσχει όποιος:
(α) Έχει καταθέσει την σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι
10/09/2018 και μόνον εφόσον δεν υπάρχει εκκρεμότητα στο φάκελό του
(επιβεβαίωση γνησιότητας τίτλου, ελλιπή δικαιολογητικά, κ.λ.π.).
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(β) Έχει υποβάλλει το ειδικό έντυπο ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ από 05/10/2018 μέχρι 5/11/2018, με ταυτόχρονη κατάθεση του
παραβόλου
για
τα
μαθήματα
στα
οποία
επιθυμεί
να
εξεταστεί.
Δηλώσεις συμμετοχής που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα παράβολα δεν θα
γίνονται δεκτές (Τα παράβολα πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι και την τελευταία
ημερομηνία κατάθεσης δηλώσεων συμμετοχής).
Δηλώσεις συμμετοχής, μαζί με τα παράβολα (ανά εξεταζόμενο μάθημα) θα
υποβάλλονται στις παραπάνω ημερομηνίες στον 1ο όροφο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου
Κωνσταντίνου 54, 10437 Αθήνα) καθημερινά 09:00-12:00 , ή ταχυδρομικώς στην ως
άνω διεύθυνση ή μέσω FAX στο 210 5239525.
Σημειώνεται ότι, οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλέξουν να στείλουν τα παράβολα
μέσω FAX, θα πρέπει να φέρουν τα πρωτότυπα μαζί τους τις ημέρες των
εξετάσεων.
Διευκρινίζεται ότι:
Το παράβολο είναι 148,48 ευρώ (145 ευρώ + 3,48 ευρώ 2% χαρτ. + 20% ΟΓΑ
χαρτ.) ανά μάθημα και καταβάλλεται στον Λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ με αριθμό 26072595.
Προσοχή: Παράβολο της Τράπεζας της Ελλάδος και ΟΧΙ του Ελληνικού Δημοσίου.
Στο κάθε παράβολο πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του
εξεταζόμενου και το μάθημα στο οποίο προτίθεται να εξεταστεί. (Πρέπει να υπάρχει
ξεχωριστό αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου ανά εξεταζόμενο μάθημα).
Στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, κάποιος υποψήφιος δεν προσέλθει
στις εξετάσεις, το παράβολο δεν θα επιστρέφεται και θα πρέπει να καταβληθεί νέο
παράβολο για τη συμμετοχή του στην επόμενη εξεταστική περίοδο. Επίσης,
παράβολο που θα κατατεθεί σε οποιονδήποτε άλλο Τραπεζικό λογαριασμό πλην
του ανωτέρου, ΔΕΝ θα παρέχει το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.
Για την διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται ο κατάλογος καταστημάτων της
Τράπεζας της Ελλάδος στο τέλος της παρούσης ανακοίνωσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και προκειμένου να
αποφευχθεί ο αποκλεισμός από την παρούσα εξεταστική περίοδο υποψηφίων, των
οποίων μοναδική εκκρεμότητα αποτελεί η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας
επιβεβαίωσης της γνησιότητας του τίτλου σπουδών, καλούνται όλοι οι
ενδιαφερόμενοι που θα δηλώσουν για πρώτη φορά συμμετοχή στις εξετάσεις, να
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καταθέτουν παράλληλα με τη δήλωση συμμετοχής και Υπεύθυνη Δήλωση (του Ν.
1599/1986) με την οποία θα δηλώνουν τα παρακάτω:
«Όλα τα έγγραφα και τα κατατεθέντα στοιχεία του φακέλου μου είναι γνήσια και
γνωρίζω και αποδέχομαι ότι εάν αυτό δεν αποδειχθεί, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το
δικαίωμα ανάκλησης των αποτελεσμάτων μου στις εξετάσεις και μη έκδοσης
σχετικής πράξης αναγνώρισης του τίτλου σπουδών μου.»
Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να κατατίθεται υπογεγραμμένη και σε
πρωτότυπη μορφή μαζί με τη δήλωση συμμετοχής και τα αντίστοιχα παράβολα των
προς εξέταση μαθημάτων στο χρονικό διάστημα που ορίζεται παραπάνω.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν να αποστείλουν
την υπεύθυνη δήλωση ή το παράβολο μέσω fax ή έχουν καταθέσει φωτοτυπία του
παραβόλου θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα πρωτότυπα της Υπεύθυνης Δήλωσης
και των παραβόλων την ημέρα των εξετάσεων. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση δεν θα
γίνεται δεκτή η συμμετοχή τους στις εξετάσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια της
εξέτασης αστυνομική ή στρατιωτική ταυτότητα ή διαβατήριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση αλλαγής του ονόματος τους, οι υποψήφιοι της
αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν μαζί τους μία βεβαίωση ταυτοπροσωπίας.
Για την πορεία του φακέλου τους, εκκρεμότητες, κλπ., οι ενδιαφερόμενοι
ενημερώνονται ΜΟΝΟΝ από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ στον 1ο όροφο του
κτιρίου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και μέσω της ON-LINE πορείας αίτησης του
φακέλου.
Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την Οδοντιατρική και τις σχετικές εξετάσεις του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και η κωδικοποίηση ενεργειών των εξετάσεων, ευρίσκονται
στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 2 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ
Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει από τη λίστα των εξεταζομένων
τους υποψήφιους για τους οποίους θα προκύψουν νέα στοιχεία σχετικά με τη
γνησιότητα των τίτλων τους ή τη διάρκεια των σπουδών τους ή αναληθή στοιχεία.
Οι ώρες προσέλευσης των εξεταζόμενων καθώς και η λίστα με τα ονόματα των
συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν εκ νέου.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ: http://www.doatap.gr
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Το πρώτο Μικροδίκτυο με ΑΠΕ και Συσσωρευτές το οποίο
υποστηρίζει διασυνδεδεμένη και νησιδοποιημένη λειτουργία
αποτελεί πραγματικότητα στο «Έξυπνο Σπίτι» του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ
Αποτελεί πλέον πραγματικότητα το πρώτο διασυνδεδεμένο Μικροδίκτυο,
εξοπλισμένο με
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) σε συνδυασμό με
συσσωρευτές για αποθήκευση και καλύτερη διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας
σε πραγματικό χρόνο στην Ελλάδα, ύστερα από την ολοκλήρωση του σχετικού
έργου από το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ).
To σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης (near Zero Energy Building – nZEB) «Έξυπνο
Σπίτι» του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ είναι μια υποδομή που εξομοιώνει ένα πραγματικό οικιακό
κτήριο προσφέροντας υπηρεσίες γρήγορης πρωτοτυποποίησης και επίδειξης
καινοτόμων τεχνολογιών, σε διάφορους τομείς όπως ενέργεια, υγεία, ρομποτική και
τεχνητή νοημοσύνη (για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το σχετικό
ιστότοπο – https://smarthome.iti.gr). Το κτήριο χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και είναι λειτουργικό από τις αρχές του
2017, με την υποστήριξη διαφόρων παραγόντων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Στις 05.09.2018 και ύστερα από τον τελευταίο έλεγχο από το αρμόδιο τμήμα του
Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), το
σύστημα των 9,57 kWp φωτοβολταϊκών λεπτού υμενίου και των 5kWh
συσσωρευτών λιθίου συνδέθηκε στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ και αποτελεί πλέον το
εναρκτήριο λάκτισμα για πληθώρα νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών στο δίκτυο
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Το εν λόγω εγχείρημα κατέστη εφικτό μέσα από την άψογη συνεργασία μεταξύ του
ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ και του ΔΕΔΔΗΕ τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα. Μέσα
από τεχνικές διαβουλεύσεις και συνεχείς προσπάθειες και από τις δύο πλευρές, το
υβριδικό αυτό σύστημα διασυνδέθηκε επιτυχώς προσφέροντας ένα πλήρως ασφαλή
κόμβο ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας με δυνατότητα νησιδοποιημένης
λειτουργίας, η οποία μεταξύ άλλων επιτρέπει τόσο την εφαρμογή καινοτόμων
επιχειρησιακών πλάνων υποστήριξης του ηλεκτρικού δικτύου διανομής, όσο και την
ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων σε περιπτώσεις black out. Δύναται
επομένως να υποστηρίξει επιχειρησιακά σενάρια και περιπτώσεις χρήσης που
βρίσκονται στο επίκεντρο των τεχνολογικών εξελίξεων σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
επίπεδο.
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Ο Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Ερευνητής Α’ και Διευθυντής ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, τόνισε
πως «το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ συνεχίζει να προάγει την καινοτομία και να εμπλουτίζει
τεχνολογικά την Ελληνική αγορά, προσφέροντας πλήθος υπηρεσιών τόσο στα
πλαίσια των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, όσο και μέσα από τις
συνεργασίες με ποικίλους φορείς (ακαδημαϊκά ιδρύματα, εταιρείες, βιομηχανίες,
κτλ.) στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο». Εκμεταλλευόμενοι τη λειτουργία του
«Έξυπνου Σπιτιού» ως Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hub) οι
φορείς αυτοί έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν και να αξιοποιήσουν τις
τεχνολογίες και υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτό το ΚΨΚ.
Από την πλευρά του, ο ΔΕΔΔΗΕ θεωρεί ότι «το πιλοτικό αυτό έργο στο οποίο
συνδυάζονται μέσα αποθήκευσης (συσσωρευτές) με την παραγωγή ενέργειας από
ΑΠΕ (ΦΒ), θα βοηθήσει προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα τόσο για τη
σύνδεση στο Δίκτυο τέτοιων συστημάτων όσο και για τη λειτουργία τους. Τα
συμπεράσματα αυτά είναι ιδιαίτερα χρήσιμα αυτήν την περίοδο καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ
διαμορφώνει (σε συνεργασία και με άλλους φορείς) τις τεχνικές απαιτήσεις και τους
όρους χρήσης των συστημάτων αποθήκευσης από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό
συμψηφισμό (net metering) ώστε να ξεκινήσει και σε ευρεία κλίμακα η ενσωμάτωση
της αποθήκευσης στο Δίκτυο».
Πληροφορίες:
Δήμος Ιωαννίδης – Συνεργαζόμενος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ /
Τηλ.: 2311 257750, 2311 257701-3 / e-mail: djoannid@iti.gr
Αμαλία Δρόσου – Υπηρεσίες εξωστρέφειας και δικτύωσης ΕΚΕΤΑ / Τηλ.: 2310
498214 / e-mail: amelidr@certh.gr
Πηγή: http://www.gsrt.gr

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου
5.1 του ΠΑΑ 2014 -2020 έως 9 Οκτωβρίου
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΓΑ, παρατείνεται έως τις 09/10/2018 η υποβολή
(οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης του υπομέτρου 5.1 του Μέτρου 5, του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά «Επενδύσεις σε
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προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων
πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών
συμβάντων».
Η αναφερόμενη παράταση δίνεται σε ανταπόκριση αιτημάτων φορέων, παραγωγών
και μελετητικών γραφείων καθώς υπάρχει, αναλογικά, μεγάλος αριθμός αιτημάτων
στήριξης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΠΣΚΕ που δεν έχουν οριστικοποιηθεί.
Επισημαίνεται, ότι το περιορισμένο χρονικό διάστημα της παράτασης, οφείλεται στο
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του εν λόγω μέτρου, καθώς σχεδιάζεται η έκδοση νέας
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός του 2019.
Υπενθυμίζεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω μέτρου του ΠΑΑ έχει εκχωρηθεί από το
ΥΠΑΑΤ στον ΕΛ.Γ.Α. και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στήριξης, σύμφωνα με
την προηγούμενη παράταση που είχε δοθεί, έληγε στις 18/09/2018.
Πηγή: http://www.elga.gr

Ανακοίνωση- Διευκρίνιση σχετικά με την Υποβολή Παραστατικών
Μέτρου 10.1.08 του Π.Α.Α. 2014-2020 - "Εφαρμογή της μεθόδου
σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτερων (Κομφούζιο)"
Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. 56938/31.07.2018 Εγκυκλίου υποβολής παραστατικών
πληρωμής για τη δράση 10.1.08 (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) και της από 01.08.2018
ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπενθυμίζεται στους δικαιούχους της 1ης Πρόκλησης
της δράσης ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο Πληροφοριακό
Σύστημα, που υποστηρίζει την Δράση, των παραστατικών πληρωμής έτους 2018
(2ο έτος δεσμεύσεων) ορίζεται η Δευτέρα 01.10.2018 λόγω του ότι η 30.09.18
είναι μη εργάσιμη ημέρα (Κυριακή).
Πηγή: http://www.opekepe.gr
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Ανάρτηση προσωρινού πίνακα αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης
της Δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους
ορυζώνες» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2020
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων/ Γενική Γραμματεία Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ,
ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων
στήριξης

που

υποβλήθηκαν

στο

πλαίσιο

της

υπ'

αριθμ.

5217/20.6.2018

Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη δράση 10.1.07 «Εναλλακτική
καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά
και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.
Τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης και κατάταξης, με τη μορφή προσωρινού
πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, έχουν αναρτηθεί στο
Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης στον
ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/ και οι υποψήφιοι της δράσης μπορούν να
λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα μέσω της πρόσβασης που
έχουν στο ΠΣ, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα
αποτελεσμάτων καθώς και για την πρόσβασή τους σε αυτόν μέσω του ΠΣ, μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα λάβουν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης.
Εφόσον οι υποψήφιοι δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα της πρώτης
αξιολόγησης και κατάταξης, όπως αυτά αποτυπώνονται στον προσωρινό πίνακα
παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, μπορούν να υποβάλουν
ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣ της δράσης, ενδικοφανή προσφυγή, κατά την έννοια του
άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, δηλαδή από τη Δευτέρα 24/9/2018 μέχρι
και την Παρασκευή 28/9/2018 στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/
κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.
Τα οριστικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των
ενδικοφανών προσφυγών, οι οποίες ενδεχομένως υποβληθούν από υποψηφίους
ανά την επικράτεια.
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Επισημαίνεται ότι κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποψήφιοι
δικαιούχοι στους οποίους στον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων εμφανίζεται ο
ενημερωτικού χαρακτήρα κωδικός 10003 «Ενοικιαστήριο που δεν καλύπτει την
αίτηση στήριξης», συνιστάται να υποβάλουν άμεσα διοικητική πράξη στην ΕΑΕ
2018, μέσω της προβλεπόμενης, και πιο συγκεκριμένα:
 Να προσκομίσουν τα αποδεικτικά νόμιμης κατοχής των ενοικιαζόμενων
αγροτεμαχίων, εφόσον αυτά δεν έχουν προσκομιστεί
 Να ζητήσουν διόρθωση/τροποποίηση των ημερομηνιών των ενοικιαστηρίων και
συγκεκριμένα των πεδίων έναρξης και λήξης ενοικιαστηρίου, με βάση τα
προσκομισθέντα αποδεικτικά νόμιμης κατοχής προκειμένου κατά την πληρωμή του
πρώτου έτους εφαρμογής (2018) να τηρείται η δέσμευση της νόμιμης κατοχής των
ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής, δηλαδή
από 1/4/2018 έως 31/3/2019 ώστε να αποφευχθεί η επιβολή των σχετικών
κυρώσεων στο πλαίσιο της δράσης 10.1.07.
Πηγή: http://www.opekepe.gr

Εντατικοποίηση των ελέγχων ζώων συντροφιάς
Η χώρα μας έχει θεσπίσει αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των
ζώων συντροφιάς κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας.
Για

να

αποφευχθούν

φαινόμενα

τυχόν

δόλιας

παρουσίασης

εμπορικών

μετακινήσεων ως μη εμπορικού χαρακτήρα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, με τις αριθμ. πρωτ. 174/30192/20-3-2018, 3510/107520/5-9-2013 και
2963/87735/7-8-2015 εγκυκλίους του οι οποίες έχουν αποσταλεί για ενέργεια στους
σταθμούς Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου, καθώς και στις αρμόδιες Γενικές
Διευθύνσεις και Διευθύνσεις όλων των Περιφερειών και των Περιφερειακών
Ενοτήτων, αντίστοιχα, έχει παραθέσει τα κύρια σημεία των σχετικών διατάξεων και
έχει ζητήσει αυξημένη επαγρύπνηση, ειδικότερα τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες
όπου παρατηρείται αύξηση του αριθμού των μετακινήσεων ζώων συντροφιάς,
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επισημαίνοντας παράλληλα τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται στους
παραβάτες, σύμφωνα με το με το άρθρο 20 του Ν.4039/12.
• «Ζώο συντροφιάς»: Ως ζώα συντροφιάς, σύμφωνα με τη νομοθεσία εννοούνται
μεταξύ άλλων ειδών οι α) σκύλοι (Canis lupus familiaris), και β) γάτες (Felis silvestris
catus), τα οποία συνοδεύουν τον ιδιοκτήτη τους ή ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
κατά τη διάρκεια της μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης, και τα οποία διατελούν
κατά τη διάρκεια της εν λόγω μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνησης υπό την ευθύνη
του ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτημένου προσώπου και τα οποία δεν προορίζονται για
πώληση ή μεταβίβαση σε άλλο ιδιοκτήτη. (Άρθρο 3 του ΕΚ 576/2013).
• Εφόσον τα ζώα συνοδεύονται από ένα άλλο φυσικό πρόσωπο πλην του
ιδιοκτήτη: εκτός από το διαβατήριο του ζώου, το φυσικό πρόσωπο πρέπει να φέρει
γραπτή δήλωση του ιδιοκτήτη (Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86) η οποία τον
εξουσιοδοτεί να πραγματοποιήσει τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση του ζώου
εκ μέρους του ιδιοκτήτη και επίσης να αποδεικνύεται ότι η μετακίνηση του ζώου
αποτελεί μέρος της μετακίνησης του ιδιοκτήτη (π.χ. να επισυνάπτεται αντίγραφο
της κάρτας επιβίβασης ή το αεροπορικό εισιτήριο του ιδιοκτήτη που να αποδεικνύει
ότι έχει προηγηθεί, εντός 5 ημερών πριν, ή θα πραγματοποιηθεί εντός 5 ημερών
μετά).
Η δήλωση αυτή ισχύει για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων
συντροφιάς τόσο μεταξύ κρατών μελών όσο και από τρίτες χώρες. Επίσης, τα ζώα
αυτά δεν προορίζονται σε καμία περίπτωση για πώληση ή για μεταβίβαση σε
άλλο ιδιοκτήτη κατά τη μετακίνησή τους. Στην περίπτωση που το ζώο υιοθετείται
από κάτοικο εξωτερικού, η πληρεξουσιοδότηση που αποδεικνύει την υιοθεσία
πρέπει να φέρει την επισημείωση της Χάγης.
• «Ιδιοκτήτης»: ως ιδιοκτήτης ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται ως
ιδιοκτήτης στο έγγραφο αναγνώρισης. (Άρθρο 3 του ΕΚ 576/2013).
• «Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο»: ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ορίζεται το
φυσικό πρόσωπο που φέρει έγγραφη εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη να
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διενεργήσει τη μη εμπορική μετακίνηση του ζώου συντροφιάς εκ μέρους του
ιδιοκτήτη. (Άρθρο 3 του ΕΚ 576/2013).
• Υιοθεσία – κατοχή ζώου. Κάθε πολίτης μπορεί να αποκτήσει ζώο συντροφιάς είτε
δια της υιοθεσίας από τον οικείο Δήμο και να αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα
αυτών-βεβαίωση του οικείου Δήμου ή του συμβολαίου υιοθεσίας (Άρθρο 9
Ν4039/12 ) είτε δια της αγοράς από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει άδεια
εκτροφής αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς (Άρθρο 6 Ν4039/12).
• Οι Δήμοι οφείλουν να συμπληρώνουν με ευθύνη, προσοχή και υπευθυνότητα, τα
έγγραφα παραχώρησης ζώων συντροφιάς και εφόσον δέχονται αίτηση από πολίτη,
να ελέγχουν μέσω της διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης Δεδομένων του ΥπΑΑΤ τον
αριθμό ζώων που αντιστοιχεί στα στοιχεία του αιτούντα, προκειμένου να
αποφεύγονται δόλιες και κατ εξακολούθηση μεταβιβάσεις ζώων συντροφιάς και να
διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα. Η πληθώρα αιτημάτων από το ίδιο πρόσωπο για
υιοθεσία αδέσποτων ζώων θα πρέπει να διερευνάται επισταμένως.
• Οι πιστοποιημένοι κτηνίατροι που εκδίδουν το διαβατήριο για το ζώο
συντροφιάς οφείλουν να το καταχωρούν στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του
ΥΠΑΑΤ γενομένης μνείας των προαναφερομένων προϋποθέσεων απόκτησης ζώου
συντροφιάς (άρθρα 4, 5, 6 και 9 του Ν4039/12).
• Οι σκύλοι και οι γάτες που μετακινούνται από την Ελλάδα προς το έδαφος
άλλων κρατών μελών συνοδευόμενα από τον ιδιοκτήτη τους ή το εξουσιοδοτημένο
φυσικό πρόσωπο, πρέπει να φέρουν ηλεκτρονική σήμανση (microchip) σύμφωνα με
το πρότυπο ISO11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B, η οποία μπορεί να
αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785 και να
συνοδεύονται με το διαβατήριο που καθορίζεται στον Εκτελεστικό Κανονισμό με
αριθμ. 577/2013.
• Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα βεβαίωσης
των παραβάσεων του Ν4039/12, εάν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (στοιχεία ταυτότητας
ή άλλου επίσημου εγγράφου) και τα στοιχεία του μετακινούμενου ζώου (αριθμός
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σήμανσης, φύλο κτλ) που αναγράφονται στο διαβατήριο, ταυτίζονται με τα
καταχωρηθέντα στοιχεία στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση του ΥΠΑΑΤ και σε κάθε
περίπτωση, μέσω αυτής, να ελέγχεται η νομιμότητα προέλευσης- απόκτησης (π.χ.
υιοθεσία ή αγορά) των μεταφερόμενων ζώων συντροφιάς (άρθρα 4,5,6 και 9 του
Ν4039/12).
• Κατά την έκδοση εισιτηρίου για τον ίδιο τον επιβάτη και το ζώο του, ζητείται
να πραγματοποιείται επίδειξη ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου επισήμου εγγράφου
και τα διαλαμβανόμενα σε αυτά στοιχεία να είναι εναρμονισμένα με τα υπόλοιπα
αναγκαία συνοδευτικά έγγραφα για την μετακίνηση του ζώου.
• Έστω και ένα (1) ζώο, εάν ταξιδεύει ασυνόδευτο, (cargo) ή ο αριθμός
υπερβαίνει τα πέντε (5) ζώα (πλην των εξαιρέσεων του άρθρου 5 του ΕΚ
576/2013) καθώς και εάν η μετακίνηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις που
αναφέρθηκαν παραπάνω, η μετακίνηση αυτή αποτελεί εμπορική αποστολή και
εμπίπτει στις διατάξεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ που έχει εναρμονιστεί με το Π.Δ
184/1996 και καταγράφεται υποχρεωτικά στο σύστημα TRACES.
Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Εγκύκλιος με αρ. πρωτ.
174/30192/20-3-2018)

Υποστήριξη της ελληνικής συμμετοχής στον Πανευρωπαϊκό
Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας / European Cyber Security Challenge
– ESCS 2018 στο Λονδίνο
Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής στηρίζει έμπρακτα την Ελληνική αποστολή
που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο 4ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό
Κυβερνοασφάλειας ECSC (European Cyber Security Challenge). Είναι η 3η χρονιά
συμμετοχής της Ελλάδας στο διαγωνισμό και η 2η χρονιά που η ΓΓΨΠ υποστηρίζει
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την ελληνική ομάδα. Για το 2018, η ΓΓΨΠ καλύπτει τα τέλη συμμετοχής της
Ελληνικής Εθνικής Ομάδας.
Λίγα λόγια για τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας
Ο διαγωνισμός αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ENISA (European Union Agency for Network
and Information Security), και έχει ως στόχο να ανακαλυφθούν νέα ταλέντα στο
χώρο της κυβερνοασφάλειας, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι νέοι να ακολουθήσουν
καριέρα στη συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή. Φέτος, ο διαγωνισμός θα
διεξαχθεί στο Λονδίνο στις 14-17 Οκτωβρίου 2018, ενώ θα λάβουν μέρος εθνικές
αποστολές από 19 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Συγκρότηση Ελληνικής Εθνικής ομάδας
Η Ελληνική Εθνική Ομάδα συγκροτείται με βάση τα αποτελέσματα ενός
Πανελλήνιου προκριματικού διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν νέοι και νέες
από 14 – 25 ετών. Την οργάνωση, το συντονισμό και την προετοιμασία της
Ελληνικής συμμετοχής έχει αναλάβει το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος
κ Χρήστο Ξενάκη και μια εξειδικευμένη ομάδα εθελοντών που ασχολούνται με τον
χώρο της κυβερνοασφάλειας. Η Ελληνική ομάδα αποτελείται από δεκαέξι (16) άτομα
συνολικά: δέκα (10) διαγωνιζόμενους και τρεις (3) προπονητές καθώς και έναν (1)
κριτή, ένα (1) άτομο υπεύθυνο τύπου και τον αρχηγό της αποστολής και μέλος της
οργανωτικής επιτροπής του διαγωνισμού.
Πηγή:http://www.mindigital.gr/index.php/41-ggpsp/media/2904-european-cybersecurity-challenge-escs-2018-14-17-2018

Πανελλήνιο Συνέδριο Scientix για την εκπαίδευση STEM
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Πανελλήνιου Συνεδρίου Scientix για
την εκπαίδευση STEM. Το συνέδριο που έλαβε χώρα στις 3 & 4 Σεπτεμβρίου 2018
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στην

Αθήνα

(ΕΜΠ,

τον Οργανισμό

Πολυτεχνειούπολη

Ανοιχτών

Τεχνολογιών

Ζωγράφου),
ΕΕΛΛΑΚ,

διοργανώθηκε

την Πανελλήνια

από

Ένωση

Υπευθύνων ΕΚΦΕ (ΠΑΝΕΚΦΕ) και το European SchoolNet και στόχευε στην
ανάδειξη καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών από την Εκπαίδευση Φυσικών
Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM), έτσι όπως σταδιακά
διαμορφώνονται στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα.
To Συνέδριο που απευθυνόταν κυρίως σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε φοιτητές/τριες Παιδαγωγικών Τμημάτων και
Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Πληροφορικής, Μηχανικών, Τεχνολογίας, αλλά και
σε στελέχη και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες και προϊόντα
που

υποστηρίζουν

την

Εκπαίδευση

STEM,

κέντρισε

το

ενδιαφέρον

της

εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας.
Προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό χώρο αναφέρθηκαν σε θέματα εκπαιδευτικής
ρομποτικής

και

καινοτομίας,

παρουσίασαν Ελεύθερα

ενώ

Λογισμικά

έμπειροι
(ΕΛ.ΛΑΚ) και

εκπαιδευτικοί
εκπαιδευτικά

και

ερευνητές

σενάρια

που

αξιοποιούν καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές από την Εκπαίδευση Φυσικών
Επιστημών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM) στη διδασκαλία
μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Το Scientix είναι έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία που προάγει και
υποστηρίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που
διδάσκουν τα αντικείμενα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και
μαθηματικά), των ερευνητών στον χώρο της STEM εκπαίδευσης, των υπευθύνων
χάραξης πολιτικών και άλλων επαγγελματιών στην εκπαίδευση STEM. Τον
συντονισμό του σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αναλάβει το European Schoolnet, μια
κοινοπραξία τριάντα υπουργείων παιδείας με έδρα τις Βρυξέλλες, ενώ σε εθνικό
επίπεδο το έργο, με απόφαση του ΥΠΠΕΘ, συντονίζεται από τον Οργανισμό
Ανοικτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ.
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Όλες οι παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: https://scientix.ellak.gr/parousiasis/
Πηγή: http://www.ekt.gr/el/news/22226

Εγκαινιάστηκε η «33η Πανελλήνια Έκθεση Έργων Κρατουμένων
και Προϊόντων Φυλακών»
Εγκαινιάστηκε, την Παρασκευή 21.9.2018, η «33η Πανελλήνια Έκθεση Έργων
Κρατουμένων και Προϊόντων Φυλακών», στο κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων
Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) στο Θησείο, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μιχάλη Καλογήρου. Παρόντες ήταν επίσης, μεταξύ
άλλων, ο Υπουργός Επικρατείας κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης, οι βουλευτές
Θ.Δρίτσας, Α.Καββαδία και Ε.Σταματάκη, καθώς και η οικογένεια του Καθηγητή
Βασίλη Καρύδη, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η Έκθεση. Ο Υπουργός
Δικαιοσύνης κ. Καλογήρου αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της αναβίωσης του
θεσμού της Έκθεσης για την επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία
απευθύνοντας «μια ζέστη σκέψη σε όσους ξέρουν τι σημαίνει κράτηση και ειδικά σε
πρώην κρατούμενους». Χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής,
ο βουλευτής κ. Σπύρος Λάππας ενώ ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής
Πολιτικής, κ. Ευτύχης Φυτράκης αναφέρθηκε στις δράσεις εξωστρέφειας του
σωφρονιστικού συστήματος και ανάδειξης των δημιουργικών δυνάμεων των
κρατουμένων.
Παράλληλα απονεμήθηκαν τα βραβεία και οι έπαινοι σε καλλιτέχνες-κρατουμένους,
οι οποίοι θα λάβουν και τα χρηματικά ποσά που χορήγησαν οι αθλοθέτες. Το πρώτο
βραβείο έλαβαν κρατούμενες γυναίκες της φυλακής Θήβας για δημιουργίες
ενδυμάτων, το δεύτερο Ομάδα εικαστικής έκφρασης του νοσοκομείου κρατούμενων
για το γλυπτό «συρμάτινη σφαίρα» και το τρίτο κρατούμενος του Ψυχιατρείου
κρατουμένων για το έργο του «σύστημα πυρανίχνευσης».
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Η Έκθεση θα διαρκέσει ένα δεκαήμερο και περιλαμβάνει συζητήσεις, μουσική
εκδήλωση με τον Γιώργο Μαργαρίτη, προβολή ταινιών και θεατρική παράσταση.
Πηγή: http://www.ministryofjustice.gr/

Στην Αχαΐα το Πιλοτικό Πρόγραμμα για τα ΑμεΑ
Από την ερχόμενη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου επεκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα
Αχαΐας η πιλοτική διαδικασία για την απονομή προνοιακών επιδομάτων σε Άτομα με
Αναπηρία, η οποία βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή στην Περιφέρεια Αττικής και στην
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση, η
οποία αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και τις εφαρμογές ηλεκτρονικής
υγείας απλουστεύει την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία σε προνοιακές
παροχές.
Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Άτομα με Αναπηρία
που ενδιαφέρονται να λάβουν για πρώτη φορά προνοιακή παροχή οποιασδήποτε
μορφής (υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση εξέτασης από τα ΚΕΠΑ) εφόσον
διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, δηλαδή εντός των ορίων της
πρώην νομαρχίας Αχαΐας. Από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου οι ενδιαφερόμενοι θα
υποβάλλουν αιτήσεις :
1. στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας ή
2. στην Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ Δυτικής Ελλάδας
(Πανεπιστημίου 168, Πάτρα)
Όσοι ενταχθούν στο πιλοτικό απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ
για εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος. Με την υποβολή της
αίτησης δημιουργείται Ηλεκτρονικός Φάκελος Αναπηρίας και ο ενδιαφερόμενος
παραπέμπεται για εξέταση σε θεράποντα γιατρό της επιλογής του. Ο γιατρός
συμπληρώνει τον φάκελο αναπηρίας, μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης (www.e-prescription.gr) με την εισηγητική έκθεση και ο αιτών
παραπέμπεται για εξέταση στα ΚΕΠΑ.
Ο ρόλος του θεράποντος ιατρού είναι ιδιαίτερα κρίσιμος καθώς αυτός έχει την
ευθύνη εισαγωγής ιατρικών δεδομένων στον ηλεκτρονικό φάκελο του
ασθενούς και την ηλεκτρονική διαβίβασή του στο ΟΠΣ των ΚΕΠΑ.
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Ο ορισμός για την ημέρα και ώρα εξέτασης από την Υγειονομική Επιτροπή γίνεται
ηλεκτρονικά. Το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ διασυνδέεται ηλεκτρονικά με
εκείνο των ΚΕΠΑ ώστε η γνωμοδότηση των ΥΕ να εμφανίζεται αμέσως στον
ηλεκτρονικό φάκελο του ΑμεΑ. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται στον
τραπεζικό λογαριασμό που δηλώνεται στην αίτηση και στον οποίο θα πρέπει να
είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος το άτομο με αναπηρία.
Προσοχή, για αιτήματα ανανέωσης ή παράτασης ήδη χορηγούμενου προνοιακού
επιδόματος αναπηρίας, η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά μέσω των αρμόδιων
υπηρεσιών των Δήμων ή της Περιφέρειας, όπως ισχύει σήμερα.
Για περισσότερες διευκρινίσεις στο τηλέφωνο: 2613615745
Πηγή: https://opeka.gr

Digital skills-New workshops on the block!
Μέσα στο νέο ψηφιακό μας κόσμο, ο καθένας μπορεί να συμμετέχει, να
δικτυώνεται, να αλληλεπιδρά και να δημιουργεί ως παγκόσμιος, διαδικτυακός
πολίτης, ως “Digital Citizen”!
Το φθινόπωρο έφτασε κι εμείς στο INNOVATHENS powered by Samsung ξεκινάμε
δυναμικά τη σεζόν με ολοκαίνουρια Digital skills workshops μέσα από τα οποία θα
αναπτύξουμε νέες ψηφιακές δεξιότητες και θα έρθουμε σε επαφή με σύγχρονα
εργαλεία.
Θέλεις να μάθεις να χρησιμοποιείς «έξυπνα» το διαδίκτυο; Να μπορείς να εντοπίζεις
τα fake news; Να εξελίξεις τις γνώσεις σου στο Adobe Illustrator; Αν ναι, σε
περιμένουμε! Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας κι εμείς είμαστε εδώ για σένα!
*Περισσότερες πληροφορίες: www.innovathens.gr
Αναλυτικά τα εργαστήρια:
-Information Skills | 5, 8 & 9 Οκτωβρίου
*Σε συνεργασία με το MEDIA LITERACY INSTITUTE (MLI)
Εισηγήτριες: Σίσσυ Αλωνιστιώτου, Κατερίνα Χρυσανθοπούλου
Μέσω πρακτικών μαθημάτων, θα μάθουμε τρόπους έξυπνης χρήσης του διαδικτύου
για την αποτελεσματική αναζήτηση και χρήση των πληροφοριών που χρειαζόμαστε
καθημερινά (για ενημέρωση, εργασία, δημιουργία κ.ά.). Θα εστιάσουμε σε μηχανές
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αναζήτησης, έξυπνους τρόπους εντοπισμού συναφών πληροφοριών, repositories,
διασταύρωση πηγών, έλεγχο και εγκυρότητα πληροφοριών.
Ημερομηνίες: 5, 8 και 9 Οκτωβρίου
Ώρες: 18:00-21:00 Κόστος: 50 ευρώ
- Abobe Illustrator pt. 2 | 22-24 Οκτωβρίου
Εισηγητής: Νίκος Γαζετάς (Certified Expert της Adobe)
Έλα να εξελίξεις τις γνώσεις σου και να γίνεις expert στο δημοφιλέστερο πρόγραμμα
κατασκευής, επεξεργασίας και διαχείρισης γραφικών της Adobe! Στο workshop,
συνολικής διάρκειας 12 ωρών, θα σχεδιάσουμε τις δικές μας συνθέσεις και θα
φτιάξουμε διανυσματικά αρχεία (vectors) για ψηφιακή ή έντυπη χρήση.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους αυτούς που γνωρίζουν ήδη τα βασικά
εργαλεία του προγράμματος και επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με προηγμένες
τεχνικές.
Ημερομηνίες: 22 έως 24 Οκτωβρίου
Ώρες: 17:00-21:00 Κόστος: 70 ευρώ
*Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, θα δοθεί πιστοποίηση παρακολούθησης.
INNOVATHENS powered by Samsung
Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων
Κτίριο Αεριοφυλάκιο 2: Πειραιώς 100 Γκάζι, 11854 Αθήνα, 213 0109300
www.innovathens.gr
Χορηγοί επικοινωνίας:
Σχετικά με το Digital Citizen: Το Digital Citizen είναι ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στις
νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή γνώση που διοργανώνει το INNOVATHENS
powered by Samsung, από το Μάιο έως και το Δεκέμβριο του 2018, και
περιλαμβάνει workshops, συζητήσεις, ομιλίες και ημερίδες σε 4 ενότητες, η καθεμιά
με διαφορετική θεματική: Digital Skills, Digital Safety, Public Opinion & Social Media
και Data Journalism & Fake News.
Σχετικά με το INNOVATHENS: To INNOVATHENS powered by Samsung, ο Κόμβος
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων είναι ένας
σύγχρονος, λειτουργικός και συνεργατικός χώρος στο κέντρο της πόλης, με
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περισσότερους από 1.000.000 επισκέπτες το χρόνο. Σκοπός του είναι να
υποστηρίξει ένα δίκτυο όπου δημιουργικοί άνθρωποι με καινοτόμες ιδέες,
καταξιωμένοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, μέντορες, ερευνητές ανταλλάσουν
γνώση, ερεθίσματα, τεχνογνωσία, εμπειρία και καλές πρακτικές μέσα από
επαγγελματικές συναντήσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις, εργαστήρια, ημέρες καριέρας
και επιχειρηματικότητας, διαγωνισμούς και φεστιβάλ καινοτομίας. Στρατηγικός
συνεργάτης του INNOVATHENS είναι η Samsung Electronics Hellas, πρωτοπόρος
εταιρεία παγκοσμίως στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Περισσότερες
πληροφορίες: innovathens.gr
Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18,
Γ18, Στάση «Φωταέριο», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»
Πηγή: http://www.cityofathens.gr/node/32071

Αξιοποιούμε δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο μας στα Κέντρα
Δημιουργικής Μάθησης του δήμου Αθηναίων
Πληθώρα προτάσεων δημιουργικής μάθησης για την αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου των δημοτών, προσφέρει ο Οργανισμός Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) πραγματοποιώντας
στους χώρους του ποικίλα προγράμματα για παιδιά και ενήλικες, δωρεάν ή με
πολύ χαμηλό κόστος.
Τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης του δήμου Αθηναίων γίνονται και φέτος σημεία
καλλιτεχνικής έκφρασης μικρών και μεγάλων, οι οποίοι επιλέγοντας με βάση τα
χόμπι και την ιδιοσυγκρασία τους το πρόγραμμα που τους ταιριάζει, θα έχουν την
ευκαιρία να συνδυάσουν τη μάθηση, την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους και την
ενασχόληση τους με τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη δημιουργία και την
ψυχαγωγία.
Τα προγράμματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους, από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου, με
τηλεφωνική κράτηση θέσης στο Κέντρο (Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-19:00)
όπου θα πραγματοποιείται το πρόγραμμα που επιθυμούν.
Τα προγράμματα δημιουργικής μάθησης θα πραγματοποιούνται στους κάτωθι
χώρους:
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Εξαρχείων (Τσαμαδού 9, τηλ. 210-3835541)
Μουσικοθεατρική Ομάδα ΑΜΕΑ
Κατασκευή Κοσμήματος (Μακραμέ/ Δέρμα, Μέταλλο και Μετάξι)
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Μουσικοθεατρική Ομάδα Ενηλίκων
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Νέου Κόσμου (Σωστράτου 5, τηλ. 210-9247036)
Θέατρο Παιδιών/ Εφήβων
Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ενηλίκων
Θέατρο Ενηλίκων
Ζωγραφική για ενήλικες
Γυμναστήριο Πρέκα
(Φιλολάου 176, Αγ. Αρτέμιος, τηλ. 210-7012579)
Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ενηλίκων
Κέντρο Πηλού (Φανοσθένους και Σφιγγός, τηλ. 210-9247031)
Κεραμική για παιδιά
Κεραμική για ενήλικες
«Όλες τι εποχές πλάθω πηλό»: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για επισκέψεις Δημοτικών
Σχολείων
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Κάτω Πετραλώνων (Αθηνοδώρου 61, τηλ. 2103422642)
Χορωδία Παιδιών
Γνωριμία με τη μουσική (πιάνο)
Θέατρο για παιδιά
Θεατρικό παιχνίδι
Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ενηλίκων
Θέατρο Ενηλίκων
Χορωδία Ενηλίκων
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Σεπολίων (Λαμπόβου 4, τηλ. 210-5130854)
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Μουσική προπαιδεία
Εργαστήριο Εικαστικών και Αφήγησης για παιδιά (6-12 ετών)
Θεατρικό παιχνίδι
Θέατρο για παιδιά
Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί για παιδιά
Γνωριμία με τη μουσική (πιάνο)
Δραματοποίηση Παραμυθιού
Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ενηλίκων
Χορωδία Ενηλίκων
Μουσικοκινητική Έκφραση Ενηλίκων
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Κάτω Πατησίων (Κουρτίδου & Στρατηγού
Καλλάρη, τηλ. 210-8313496)
Γνωριμία με τη μουσική (πιάνο)
Θέατρο Παιδιών και Εφήβων
Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ενηλίκων
Θέατρο Ενηλίκων
Χορωδία Ενηλίκων
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Γκράβας (Ταϋγέτου 60, τηλ. 210-2011151)
Μουσική προπαιδεία, μεταλλόφωνο, φλογέρα
Γνωριμία με τη μουσική (πιάνο)
Χορωδία Παιδιών
Θεατρικό παιχνίδι
Πινγκ-Πονγκ για παιδιά
Σκάκι για παιδιά
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Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Εφήβων
Μουσικοκινητική Έκφραση Ενηλίκων
Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ενηλίκων
Θέατρο Ενηλίκων
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Κυψέλης (Καλογερά 18, τηλ. 210-8821428)
Γνωριμία με τη μουσική (πιάνο)
Χορωδία Παιδιών
Μουσικοκινητική Έκφραση για παιδιά (5-6 ετών)
Εργαστήριο Εικαστικών και Αφήγησης για παιδιά (6-12 ετών)
Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Εφήβων
Θέατρο για παιδιά και εφήβους
Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ενηλίκων
Θέατρο Ενηλίκων
Χορωδία Ενηλίκων
Εργαστήριο Κατασκευής Κοσμήματος (Μακραμέ/Δέρμα, Μέταλλο και Μετάξι)
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Νορντάου (Νορντάου 7, τηλ. 210-6433128)
Γνωριμία με τη μουσική (πιάνο, αρμόνιο, φλογέρα, μεταλλόφωνο)
Χορωδία Παιδιών
Θέατρο για παιδιά
Ζωγραφική για παιδιά
Θεατρικό παιχνίδι
Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί για παιδιά
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Ευελπίδων (Ευελπίδων 18, τηλ. 210-8840520)
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Λόγω των τεχνικών εργασιών που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του
Κέντρου, τα προγράμματα θα γίνονται σε όμορα Πολιτιστικά Κέντρα.
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Λ. Αλεξάνδρας (Λ. Αλεξάνδρας 152, τηλ. 2106448844)
Μουσική προπαιδεία (Μεταλλόφωνο, Φλογέρα)
Γνωριμία με τη μουσική (πιάνο)
Γνωριμία με ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα (για παιδιά από 12 ετών και νέους)
Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ενηλίκων
Θεατρικός αυτοσχεδιασμός, Κίνηση-Έκφραση
Ζωγραφική για Ενήλικες
Εργαστήρι Κατασκευής Κοσμήματος (Μακραμέ/Δέρμα, Μέταλλο και Μετάξι)
Κέντρο Δημιουργικής Μάθησης Βαφειοχωρίου (Βαφειοχωρίου & Καρολίδου 2,
τηλ. 210-6427770)
Παιδικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα για επισκέψεις δημοτικών σχολείων
Μουσικοκινητική Έκφραση για παιδιά (5-6 ετών)
Χορωδία Παιδιών
Ζωγραφική για Παιδιά
Θέατρο Παιδιών
Θέατρο Ενηλίκων
Ελληνικοί Παραδοσιακοί Χοροί Ενηλίκων
Πληροφορίες: 210 5284868 | www.opanda.gr
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