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Σύσταση
Ερευνών

Ελληνικής

Αρχής

Γεωλογικών

και

Μεταλλευτικών

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιώργος Σταθάκης, έθεσε, σε δημόσια
ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύσταση Ελληνικής Αρχής
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» και καλεί όλους τους πολίτες και τους
φορείς να συμμετέχουν καταθέτοντας τις προτάσεις τους.
Οι απόψεις και οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη
βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 και
ώρα 15:00.
Πηγή:: http://www.opengov.gr/minenv/?p=9640

Ανάσα σε χιλιάδες εργολάβους και ενδιαφερόμενους αγοραστές
ακινήτων δίνει η νέα νομοθετική ρύθμιση
Ανάσα σε χιλιάδες εργολάβους και ενδιαφερόμενους αγοραστές ακινήτων που
αδυνατούσαν μέχρι και σήμερα να προχωρήσουν στις σχετικές αγοραπωλησίες
λόγω νομοθετικών στρεβλώσεων δίνει η νέα ρύθμιση που υπερψηφίστηκε χθες από
την Ολομέλεια της Βουλής, ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο το πάγιο αίτημα
πλειάδας

συμπολιτών

μας

που

είχαν

αποταθεί

στην

πλατφόρμα

της

Καθημερινότητας (www.kathimerinotita.gov.gr).
Επί χρόνια, οι εργολήπτες κατασκευαστές δεν μπορούσαν να πουλήσουν το ακίνητο
που είχαν λάβει ως εργολαβικό αντάλλαγμα, σε περίπτωση που οι οικοπεδούχοι (οι
οποίοι πρέπει απαραιτήτως να παρίστανται στις σχετικές συμβολαιογραφικές
πράξεις ως εκ τρίτου συμβαλλόμενοι), δεν διέθεταν φορολογική ενημερότητα λόγω
αρρύθμιστων οφειλών.
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Με τη νέα διάταξη που επιψηφίστηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών
«Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις
του Υπουργείου Οικονομικών» (άρθρο 37 περί τροποποίησης του άρθρου 54Α του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας), ο οικοπεδούχος, που ούτως ή άλλως δεν
λαμβάνει χρήματα από την αγοραπωλησία, θα μπορεί να λαμβάνει πλέον έκδοση
αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από την οικεία Δ.Ο.Υ. που θα περιγράφει
αναλυτικά την οφειλή του, την οποία και θα προσκομίζει στο συμβολαιογραφικό
γραφείο προκειμένου να ξεμπλοκάρει η αγοραπωλησία.
Πηγή: https://www.kathimerinotita.gov.gr

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων με
έμμισθη εντολή στη Νομική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ανακοινώνει ότι, ως
τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης της με αρ. 59159/4-9-2018 προκήρυξης του
Οργανισμού για την πρόσληψη τεσσάρων (4) δικηγόρων με έμμισθη εντολή στη
Νομική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, έχει καθοριστεί η 3η-10-2018.
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 4-10-2018 έως 2-112018.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ: Ανακοίνωση, Προκήρυξη, Αίτηση.
Πηγή: http://www.oaed.gr
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Διαδικασία, όριο αποζημίωσης του “Betadine και φαρμακευτικού
οινοπνεύματος 70ο’’ που αποτελούν υλικά εξαιρούμενα του “kit
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού” σε περιτοναϊκούς ασθενείς
Ο ΕΟΠΥΥ εξέδωσε έγγραφο με θέμα: «Διαδικασία, όριο αποζημίωσης του “Betadine
και φαρμακευτικού οινοπνεύματος 70ο’’ που αποτελούν υλικά εξαιρούμενα του “kit
αναλώσιμου υγειονομικού υλικού” σε περιτοναϊκούς ασθενείς». Ειδικότερα, στο εν
λόγω έγγραφο αναφέρονται τα εξής:
«Σε συνέχεια του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ υπ΄αριθμ.ΔΑ2Γ/Φ108/111/11.9.2018
(ΑΔΑ:651ΗΟΞ7Μ-272), επανερχόμεθα σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1203/συν.495/
19.9.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ και σας γνωρίζουμε:
Με βάση την προγενέστερη απόφαση Δ.Σ. υπ΄αριθμ. 1144/συν.493/5.9.2018,
τροποποιείται το ανώτατο ποσό μηνιαίας αποζημίωσης των εξαιρούμενων υλικών
του kit, που είναι το Betadine και το φαρμακευτικό οινόπνευμα 70ο , τα οποία θα
αποζημιώνονται βάσει ΕΚΠΥ μηνιαία με τον ποσόν των #10,00#€, σύμφωνα με τις
εκτελεσθείσες

γνωματεύσεις

αναλώσιμου

υγειονομικού

υλικού

περιτοναϊκής

κάθαρσης, προς κάλυψη των αναγκών των περιτοναϊκών ασθενών. Επομένως
ανακαλείται ως προς το όριο αποζημίωσης, το ποσόν των #25,00#€.
Επίσης βάσει της 1203/συν.495/19.9.2018 απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, η
πραγματοποιηθείσα δαπάνη των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών περιτοναϊκής
κάθαρσης περιόδου 01/05/2018 έως 30/09/2018 να επιβαρύνει τις συμβεβλημένες
εταιρίες περιτοναϊκής κάθαρσης, λόγω της συμβατικής υποχρέωσης τους και να
παρακρατηθεί από τον ΕΟΠΥΥ μέσω έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου των εταιριών
κατ΄αναλογία των εξυπηρετούμενων ΑΜΚΑ ασθενών περιτοναϊκής κάθαρσης ανά
συμβεβλημένη εταιρία για την ανωτέρω περίοδο, όπως αυτά τηρούνται στο
πληροφοριακό

σύστημα

του

Οργανισμού.

Συνεπώς,

από

01/10/2018

τα

συμβεβλημένα φαρμακεία δεν θα εκτελούν γνωματεύσεις για τη χορήγηση
ιατροτεχνολογικών

προϊόντων

που

περιλαμβάνονται

στο

«kit

αναλώσιμου

υγειονομικού υλικού» εκτός από το Betadine και το φαρμακευτικό οινόπνευμα».
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Πηγή: https://www.eopyy.gov.gr

Ενημέρωση σχετικά με την έκδοση νέας ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών
δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες
Το

Υπουργείο

Εσωτερικών

με

σχετικό

έγγραφο

ενημερώνει

όλες

τις

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες της Χώρας ότι στις 26-09-2018
(ΦΕΚ 4217 Β΄) δημοσιεύθηκε η αρ. 50025 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.)
«Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», με ΑΔΑ:
6ΛΩΑ465ΧΘ7-Ρ37. Η νέα Κ.Υ.Α. αντικαθιστά την προηγούμενη Κ.Υ.Α. 24001/2013
(ΦΕΚ Β’ 1449), και κάθε άλλη σχετική τροποποίηση της, εισάγει νέες διατάξεις και
τροποποιεί παλαιότερες, ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια, ευελιξία και
ορθότερη παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου, καθώς και την καλύτερη
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.
Επισημαίνεται ότι η ισχύς της εν λόγω Κ.Υ.Α. άρχεται από τη δημοσίευσή της ενώ
εξαιρούνται οι υφιστάμενες συμβάσεις που ήδη εκτελούνται και οι εκκρεμείς
διαγωνιστικές διαδικασίες σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 61 και 120 του
ν.4412/2016. Οι σημαντικότερες διαφοροποιήσεις καταγράφονται συνοπτικά ως
κάτωθι:
1) Δικαιούμενοι μαθητές δωρεάν μεταφοράς
- Στους μαθητές που δικαιούνται δωρεάν μεταφορά προστέθηκαν τα νήπια β’
προσχολικής ηλικίας (προνήπια) όπου η μεταφορά τους, όπως και των υπολοίπων
μαθητών κατ’ ελάχιστον μέχρι και την Β’ Δημοτικού, θα γίνεται μόνο με δημόσια
σύμβαση.
- Στα μισθωμένα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
κατ’ ελάχιστον μέχρι και την Β’ Δημοτικού, η ύπαρξη συνοδού είναι υποχρεωτική.
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- Oι σχολές ΕΠΑΣ καταργήθηκαν και αφαιρέθηκε η αναφορά σε αυτές στην εν λόγω
ΚΥΑ.
- Οι μαθητές θα μπορούν να εγγράφονται σε σχολική μονάδα εκτός της
προβλεπόμενης χωροταξικής τους κατανομής, ύστερα από εξαιρετικά σοβαρούς
εκπαιδευτικούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης κατά περίπτωση. Μαθητές, οι οποίοι εγγράφονται σε πολυθέσια
σχολεία, ενώ χωροταξικά ανήκουν σε ολιγοθέσια σχολεία, εξαιρούνται της δωρεάν
μεταφοράς.
- Μαθητές της Α’ τάξης των ΕΠΑΛ δικαιούνται δωρεάν μεταφορά για το πλησιέστερο
στον τόπο κατοικίας τους ΕΠΑΛ, ενώ οι μαθητές της Β’ και της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ
δικαιούνται μεταφορά για το πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους ΕΠΑΛ που
διαθέτει τον τομέα ή την ειδικότητα της επιλογής τους.
- Για τους μαθητές που φοιτούν στα καλλιτεχνικά σχολεία και στα σχολεία
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης τίθενται πλέον οι χιλιομετρικοί περιορισμοί που
ισχύουν γενικά για όλους τους μαθητές. Επισημαίνεται ότι στην παλαιά Κ.Υ.Α. οι
μαθητές που φοιτούν σε αυτά τα σχολεία μεταφέρονταν χωρίς χιλιομετρικούς
περιορισμούς.
- Για τους μαθητές που φοιτούν στα μουσικά σχολεία και δεν μεταφέρουν βαριά και
ογκώδη μουσικά όργανα τίθεται χιλιομετρικός περιορισμός (1.500 μέτρα) για το
δικαίωμα της δωρεάν μεταφοράς τους. Οι μαθητές που μεταφέρουν βαριά και
ογκώδη μουσικά όργανα μεταφέρονται δωρεάν χωρίς τους χιλιομετρικούς
περιορισμούς και υπό την προϋπόθεση της επιλογής του πλησιέστερου της
περιοχής του μαθητή αντίστοιχου σχολείου, όπως καθορίζεται από την αντίστοιχη
Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βεβαιώνει τη μεταφορά βαρέων και ογκωδών
μουσικών οργάνων.
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- Προστίθεται, πλέον στην Κ.Υ.Α., κατώτατο όριο τα 1.200 μέτρα και ανώτατο τα
25.000

μέτρα

της

σχολικής

μονάδας

προς

το

κολυμβητήριο,

για

την

πραγματοποίηση της δωρεάν μεταφοράς των μαθητών μόνο της Γ’ τάξης Δημοτικού
για το μάθημα της κολύμβησης. Με αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης και με την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται υπέρβαση του
προγραμματισμένου κόστους, δίνεται η δυνατότητα για δωρεάν μεταφορά των εν
λόγω μαθητών για αποστάσεις από 600-1200 μέτρα, σε ειδικές περιπτώσεις που
σχετίζονται με την ασφάλεια της μετακίνησης και την προστασία της υγείας των
μαθητών.
2) Διαδικασία μεταφοράς μαθητών
- Η διαδικασία της δωρεάν μεταφοράς μαθητών οργανώνεται με τους κατά σειρά
προτεραιότητας τρόπους (δημόσια συγκοινωνία, ίδια μέσα των Περιφερειών και των
Δήμων, δημόσιες συμβάσεις). Η σειρά προτεραιότητας δεν τηρείται στην περίπτωση
που ένας τρόπος μεταφοράς κρίνεται οικονομικά πιο συμφέρον από πλευράς
κόστους, υπό την προϋπόθεση της πλήρους τεκμηρίωσης της παρέκκλισης αυτής.
- Ο χρόνος αναμονής των μαθητών έως την πραγματοποίηση του επόμενου
δρομολογίου, λόγω διαφορετικής διάρθρωσης σπουδών τους, μειώνεται σε εξήντα
(60) από ενενήντα (90) λεπτά.
- Στη μορφή του Ειδικού Μαθητικού Δελτίου (ΕΜΔ) θα αναγράφεται αναλυτικά η
περιγραφή της διαδρομής (μονής ή μετ’ επιστροφής) που κάνει χρήση ο μαθητής.
- Οι Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών πραγματοποιούνται πλέον με τις ισχύουσες
διατάξεις του Ν.4412/2016.
- Στους κανόνες διαδικασίας σύναψης σύμβασης ορίζονται τα τμήματα και οι ομάδες
δρομολογίων. Η υποδιαίρεση των συμβάσεων υπό τη μορφή χωριστών ομάδωντμημάτων από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν.4412/16,
συμβάλλει στην ενίσχυση και διεύρυνση του υγιούς ανταγωνισμού, μέσω της
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προώθησης της πρόσβασης και της διευκόλυνσης της συμμετοχής όσο το δυνατόν
περισσότερων οικονομικών φορέων.
- Όσον αφορά στα δικαιώματα της προαίρεσης:
α) Το ποσοστό προαίρεσης καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της κάθε
Περιφέρειας και αναγράφεται σαφώς και ρητά στην προκήρυξη και τη διακήρυξη του
διαγωνισμού, για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση
ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που
οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη π.χ. εκτέλεση δημόσιων
έργων επί οδοστρωμάτων), όπως και για την ύπαρξη συνοδού, όποτε προκύπτει
ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.
β) Αυξήθηκε η δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης για
διάστημα μέχρι πέντε (5) μήνες από τρείς (3) μήνες που ήταν πριν, με αντίστοιχη
αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου
διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών. Η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας της
σύμβασης πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προκήρυξη και τη διακήρυξη του
διαγωνισμού.
3)Συντονισμός, υποστήριξη και έλεγχος της διαδικασίας μεταφοράς
- Η Ομάδα Διοίκησης Έργου μετονομάζεται σε Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης
Έργου (ΣΟΔΕ).
- Σε περιφερειακό επίπεδο συγκροτείται Περιφερειακή Ομάδα Διοίκησης Έργου
(ΠΟΔΕ) για το συντονισμό και την παρακολούθηση της μεταφοράς μαθητών, που
συγκροτείται υποχρεωτικά εντός εξαμήνου από την έκδοση της νέας ΚΥΑ.
- Οι Διευθυντές Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης, ως διοικητικοί προϊστάμενοι
των σχολικών μονάδων, αποκτούν την αρμοδιότητα δειγματοληπτικών ελέγχων για
την ορθή καταχώρηση των στοιχείων των μαθητών, τη βεβαίωση της κανονικής
διεξαγωγής του δρομολογίου και την έγκαιρη μεταφορά των μαθητών.
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- Οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την
ορθή εκτέλεση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών.
- Για τις μεταφορές με συνοδό, απαιτείται ονομαστική κατάσταση των συνοδών ανά
δρομολόγιο.
- Στην περίπτωση της επιδότησης μαθητών, η πιστοποίηση του τόπου κατοικίας του
μαθητή, γίνεται και με την προσκόμιση φωτοαντιγράφου του πίνακα 1 της τελευταίας
φορολογικής δήλωσης του γονέα/των γονέων του παιδιού ή του κατά νόμο
επιτρόπου του, όπου αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του (ονοματεπώνυμο και
διεύθυνση κατοικίας).
4) Πανελλαδική εισαγωγή στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα my school
- Η καταχώρηση και η επικαιροποίηση των στοιχείων-δεδομένων των δικαιούχων
μεταφοράς μαθητών πραγματοποιείται, για τη σχολική χρονιά 2019-2020 και έπειτα,
με ηλεκτρονικό τρόπο εντός σχετικών πεδίων της πλατφόρμας my school
(https://myschool.sch.gr/) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Για την ορθή καταχώρηση των στοιχείων αυτών υπεύθυνοι είναι οι Διευθυντές
σχολικών μονάδων. Οι Περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να αντλούν τα αναγκαία
στοιχεία για τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό των δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών.
5) Απολογισμός του έργου
- Οι Περιφέρειες υποχρεούνται να αποστέλλουν μια φορά το χρόνο και όποτε τους
ζητηθεί προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, επιπλέον
στοιχεία για το έργο της μεταφοράς των μαθητών με σκοπό την αναλυτικότερη
αξιολόγησή του, που αφορούν στο εκτιμώμενο και πραγματικό κόστος του -συνολικά
και κατανεμημένο ανά τρόπο μεταφοράς- ανά Περιφερειακή Ενότητα, καθώς στον
αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών ανά κατηγορία εκπαίδευσης και ανά
περίπτωση των οριζόμενων χιλιομετρικών περιορισμών.
6) Λοιπές διατάξεις για οδηγούς και συνοδούς μεταφορικών μέσων
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- Θεσμοθετείται ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος των συνοδών για τη μεταφορά
μαθητών,

σύμφωνα

με

τις

διατάξεις

του

άρθρου

3

της

αριθμ.

Υ1α/Υ.Π.ΟΙΚ.76785/12.10.2017 (ΦΕΚΒ΄ 3758/25.10.17) απόφασης του Υπουργού
Υγείας. Οι οδηγοί των μεταφορικών μέσων πρέπει να είναι υγιείς (ικανοί για
οδήγηση) με βάση τις ιατρικές εξετάσεις κατά την κείμενη σχετική νομοθεσία.
- Επιπλέον οι υποψήφιοι για τη θέση των οδηγών και συνοδών του οχήματος
πρέπει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όπως
αυτή θα οριστεί με τη σχετική προκήρυξη, όσο και κατά το χρόνο του πρόσληψής
τους:
α) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα,
β) να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής
βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327),
προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5), αποπλάνησης παιδιών
(ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων
(ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας
(ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής
(ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385),
γ) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιμωρείται
με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους,
δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό
επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις.
Το παρόν έγγραφο μπορείτε να αναζητήσετε στον δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ:
www.ypes.gr.
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Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ενίσχυση της καινοτομίας στις
ΜμΕ
Με κοινή υπουργική απόφαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού
Οικονομίας κ. Γιάννη Δραγασάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Έρευνας &
Καινοτομίας κ. Κώστα Φωτάκη, καθορίζονται οι διαδικασίες για τον χαρακτηρισμό
των

προϊόντων,

των

παραγωγικών

διαδικασιών

και

των

υπηρεσιών

ως

καινοτομικών.
Η απόφαση που εντάσσεται στο πλαίσιο του καθεστώτος Ενισχύσεων Καινοτομικού
Χαρακτήρα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου ενεργοποιεί
δράση ύψους 100εκ.€.
Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για την παραγωγή
καινοτόμων

προϊόντων

ή

την

εισαγωγή

οργανωτικών

και

διαδικαστικών

καινοτομιών.
Το καθεστώς αποσκοπεί στην καθιέρωση ή ενίσχυση των προϊόντων καινοτομικού
χαρακτήρα, καθώς και στην ενσωμάτωση οργανωτικών και διαδικαστικών
καινοτομιών στις παραγωγικές και άλλες διαδικασίες με στόχο τη συνεχή δέσμευση
στην καινοτομία ως κεντρική επιλογή των ενισχυόμενων ΜμΕ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το 2018 ανέρχεται σε 100 εκ. €
εκ των οποίων τα 70 εκ. τα οποία αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης της
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της
δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων
Επενδύσεων ενώ τα 30 εκ. αφορούν την φορολογική απαλλαγή.
Δικαιούχοι

των

ενισχύσεων

είναι

οι

μικρομεσαίες

επιχειρήσεις

που

είναι

εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική
στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ενώ η βεβαίωση καινοτομίας
εκδίδεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σύμφωνα με τα
κριτήρια αξιολόγησης της απόφασης.
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Πηγή: http://www.mindev.gov.gr

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων
Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 θα διενεργηθεί δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων
διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 625
εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 11 Ιανουαρίου 2019.
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 12 Οκτωβρίου
2018 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.
Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς
Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η
δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα
διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1)
εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη
ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς
που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί
του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.
Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.
Διάθεση εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων σε φυσικά πρόσωπα
Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018, το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην
έκδοση εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων. Η έκδοση θα γίνει με δημοπρασία στην
οποία συμμετέχουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του Ελληνικού
Δημοσίου. Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 12 Οκτωβρίου
2018 (Τ+2).
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Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα
σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους οι οποίοι θα
αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία,
με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η
τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη
δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω
αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας
εγγραφής.
Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 έως και Πέμπτη 11 Οκτωβρίου
2018.
2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή
μέχρι και την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή
που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε
μερίδα του Σ.Α.Τ .Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται
μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η
Αστυνομική Ταυτότητα και ο Α.Φ.Μ.
Πηγή:https://www.minfin.gr/web/guest/-/demoprasia-entokon-grammation-13ebdoma-25?inheritRedirect=true&redirect=%2F

Συμπράξεις επιχειρήσεων με οργανισμούς έρευνας και διάδοσης
γνώσεων, στον τομέα των υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής
(RIS3) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που θα υλοποιηθούν μέσα από τη συνεργασία και
συνέργεια υφιστάμενων επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και της
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ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα των υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής. Τα
επενδυτικά σχέδια που θα ενισχυθούν μπορούν να αφορούν σε:
Καινοτομία
Εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα
Πειραματική ανάπτυξη
Πιο συγκεκριμένα τα έργα που θα υποβληθούν πρέπει να αφορούν τις ακόλουθες
κατηγορίες (είτε μόνο μία, είτε περισσότερες):
Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης όπου το ενισχυόμενο μέρος του
έργου έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να εμπίπτει πλήρως σε μία ή περισσότερες
από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη,
μελέτες σκοπιμότητας.
∆ραστηριότητες καινοτομίας για ΜΜΕ.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν στη βασική
έρευνα.
Σε ποιούς απευθύνεται
Επιχειρήσεις
Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (σε σύμπραξη τουλάχιστον με μία
επιχείρηση)
Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης
γνώσεων (σε σύμπραξη με τουλάχιστον μία επιχείρηση)
Περίοδος υποβολής
Από 10/9/2018 έως 12/11/2018 (ώρα 15:00)
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Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους δυνητικούς
∆ικαιούχους υποχρεωτικά και μόνον μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
∆ιαχείρισης

Κρατικών

Ενισχύσεων

σύνδεσμο http://www.ependyseis.gr/mis με

την

ένδειξη

(ΠΣΚΕ)
«∆ράση

στο
1.b.1.1

–

Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς Έρευνας και ∆ιάδοσης Γνώσεων, στον
τομέα Υπηρεσιών Υγείας μέσω Βιο-ιατρικής της RIS3 της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων».
Είδος ενίσχυσης
Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Πρόσκληση (PDF)
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4044

Έγκριση λειτουργίας Ολιγομελών Τμημάτων στα ΕΠΑΛ
Με απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Μερόπης
Τζούφη που ήδη αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια, εγκρίθηκε συμπληρωματικά η
λειτουργία 16 ολιγομελών τμημάτων στα ΕΠΑΛ, σε διάφορες περιφέρειες της
χώρας.
Με την απόφαση αυτή ολοκληρώνεται η διαδικασία έγκρισης τμημάτων με αριθμό
μαθητών/τριών μικρότερο από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία,
ενώ παράλληλα υλοποιείται η δημόσια δέσμευση του Υπουργού Παιδείας κ.
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Γαβρόγλου κατά τη συζήτηση σχετικής επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή στις 27-Σεπ2018.
Με την υπογραφή και αυτής της απόφασης, για τη σχολική χρονιά 2018-2019 έχει
εγκριθεί η λειτουργία 1463 ολιγομελών τμημάτων, τα οποία αποτελούν περίπου το
25% του συνόλου των λειτουργούντων τμημάτων στα ΕΠΑΛ.
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τη νομοθεσία που αφορά στη λειτουργία των
τμημάτων στα ΕΠΑΛ, προβλέπεται ανώτατος (25) και κατώτατος αριθμός μαθητών
σε κάθε τμήμα τάξης, τομέα ή ειδικότητας (Α τάξη: 15, Β τάξη: 13, Γ τάξη: 10). Για τις
απομακρυσμένες περιοχές προβλέπεται η μείωση του κατώτατου αριθμού,
προκειμένου να είναι δυνατή η συγκρότηση τμήματος με λιγότερους μαθητές (Α
τάξη: 13, Β τάξη: 10, Γ τάξη: 8). Επιπρόσθετα, σε μικρές νησιωτικές περιοχές ή
πολύ απομακρυσμένες περιοχές προβλέπεται ακόμα μικρότερος αριθμός μαθητών
για τη συγκρότηση τμημάτων (Α τάξη: 10, Β τάξη: 8, Γ τάξη: 6).
Επιπλέον, σε περιοχές με δυσμενείς συνθήκες ή άλλες ιδιαιτερότητες δόθηκε η
δυνατότητα στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης να εγκρίνουν τη
λειτουργία τμημάτων με ακόμα μικρότερους αριθμούς. Σημειώνεται επίσης πως
υπάρχει η πρόβλεψη μείωσης των κατώτερων αριθμών κατά 20%, όταν ένας τομέας
ή ειδικότητα είναι μοναδικοί στον εκάστοτε νομό.
Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έλαβε την εν λόγω
τελική απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς
και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες μαθητών,
εκπαιδευτικών και γονέων.
Η Απόφαση σε μορφή pdf
Πηγή:https://www.minedu.gov.gr/news/37457-02-10-18-egkrisi-leitourgiasoligomelon-tmimaton-sta-epal
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Νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων
Ο Ηλίας Γεωργαντάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής
Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Διαθέτει επιστημονικό έργο στο πεδίο της
ανάλυσης των κρατικών πολιτικών, της θεωρίας της ρύθμισης και της τοπικής
πολιτικής. Εκτός από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου διδάσκει από το 1999, έχει
διδάξει στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ενώ έχει διατελέσει και Επισκέπτης
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου. Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό του
βιογραφικό σημείωμα σε αυτόν τον σύνδεσμο.
Ο

κ.

Γεωργαντάς

Αγγελόπουλου

που

τοποθετήθηκε
ανέλαβε

στη

καθήκοντα

θέση

του

παραιτηθέντος

προϊσταμένου

του

Γιώργου

Γραφείου

του

Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
Ο κ. Γαβρόγλου ευχαρίστησε τον κ. Αγγελόπουλο για την άψογη συνεργασία που
είχαν και τη σημαντική προσφορά του στα θέματα της αρμοδιότητάς του όπως η
εκπαίδευση των προσφύγων και η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του
υπουργείου. Του ευχήθηκε δε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.
To βιογραφικό σημείωμα του νέου Γενικού Γραμματέα σε μορφή doc

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr

Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον Κανονισμό λειτουργίας του
Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Διοικούσα Επιτροπή
Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών»
Ένα ακόμα βήμα γίνεται ώστε αμέσως με την ολοκλήρωση των εργασιών
κατασκευής του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, αυτό να είναι σε θέση να
λειτουργήσει.
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Με τον Κανονισμό λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο τρόπος
λειτουργίας του, η δημιουργία άμισθων συμβουλευτικών θρησκευτικών επιτροπών
και λοιπών γνωμοδοτικών οργάνων, ο τρόπος λήψεως των αποφάσεων, οι ώρες και
ημέρες λειτουργίας του Τεμένους και, κυρίως, ο τρόπος και ο χρόνος παραχώρησης
του Τεμένους σε μουσουλμανικές κοινότητες που διαβιούν στην Αττική για την
ικανοποίηση των λατρευτικών τους αναγκών.
Το ΦΕΚ σε μορφή pdf

Πηγή: https://www.minedu.gov.gr/rss/37560-05-10-18-dimosieythike-stin-efimeridatis-kyvernisis-i-koini-ypourgiki-apofasi-gia-ton-kanonismo-leitourgias-tou-dioikitikoysymvouliou-tou-n-p-i-d-dioikoysa-epitropi-islamikoy-temenous-athinon-2

Ένταξη στο ΠΔΕ 2018 σειράς έργων ανανέωσης υποδομών και
εξοπλισμού σε υγειονομικές μονάδες της χώρας
Στο πλαίσιο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού υποδομών και ιατροτεχνολογικού
εξοπλισμού, μικρών και μεγάλων μονάδων του Δημόσιου συστήματος Υγείας σε όλη
τη χώρα, ανακοινώνουμε σήμερα με ικανοποίηση την από 27/9/2018 απόφαση του
Υφ. Οικονομίας και Ανάπτυξης Στ. Γιαννακίδη για την έγκριση ένταξης στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 2018 (στην ΣΑΕ 091) των παρακάτω
έργων συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατ. περίπου, που θα καλύψουν τρέχουσες
και πάγιες ανάγκες προτεραιότητας στις μονάδες αυτές.
Στην ίδια λογική και εξοικονομώντας πόρους από κάθε δυνατή πηγή, ταυτόχρονα με
το χτύπημα της διαφθοράς και της κατασπατάλησης σε όλα τα επίπεδα, θα
παραδίδουμε καθημερινά στους πολίτες ένα πιο σύγχρονο, ποιοτικό και
ανταγωνιστικό Δημόσιο σύστημα Υγείας.
Ακολουθεί πίνακας με τα ενταγμένα έργα:
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http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/articles/ministry/grafeiotypoy/press-releases/5799-entaksh-sto-pde-2018-seiras-ergwn-ananewshsypodomwn-kai-eksoplismoy-se-ygeionomikes-onades-ths-xwras?fdl=13955

Σύσταση Τμήματος Σκηνοθεσίας στο Εθνικό Θέατρο
Τη σύσταση Τμήματος Σκηνοθεσίας στο Εθνικό Θέατρο για πρώτη φορά προβλέπει
η τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 336/1989 που αφορά στον Οργανισμό
λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και δημοσιεύθηκε στο Φύλλο
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄172).
Ικανοποιείται έτσι ένα χρόνιο αίτημα των επαγγελματιών του χώρου με τη σύσταση
Τμήματος Σκηνοθεσίας Θεάτρου που να λειτουργεί παράλληλα με το Τμήμα
Υποκριτικής στο Εθνικό Θέατρο.
Η τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος δίνει τη δυνατότητα σύστασης
αντίστοιχου Τμήματος Σκηνοθεσίας και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
Πηγή: https://www.culture.gr

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Με απόφαση που υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και Σωκράτης Φάμελλος,
εγκρίθηκε το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης το οποίο αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της ίδιας
περιφέρειας. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και περιβαλλοντικά το ΠΧΠ.
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Η διαδικασία αναθεώρησης των ΠΧΠ θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα
για ακόμα εννέα περιφέρειες της χώρας (εκτός Αθήνας-Αττικής και Ν. Αιγαίου), με
δεδομένο ότι το ΠΧΠ της Κρήτης έχει ήδη θεσμοθετηθεί.
Κεντρικός στόχος είναι η ολοκλήρωση του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, με την
επικαιροποιημένη θεσμοθέτηση των σχεδίων σε όλα τα επίπεδα. Βασική
προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η εκπόνηση Τοπικών
Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ) για το σύνολο των δήμων, ώστε να καλυφθεί όλη η
επικράτεια με νέα πολεοδομικά σχέδια, καθορίζοντας, μεταξύ άλλων, το πρότυπο
χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, τις χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς
δόμησης σε όλη την έκταση του δήμου.
Ο χωρικός σχεδιασμός αποτελεί βασικό εργαλείο έκφρασης και υλοποίησης του
αναπτυξιακού μας σχεδιασμού, στο δρόμο προς την επανεκκίνηση της οικονομίας
και της εργασίας. Πρόκειται για μια σημαντική παράμετρο στον καθορισμό της
ασφάλειας δικαίου και άρα στην προσέλκυση επενδύσεων, με ισορροπημένο και
οργανωμένο τρόπο. Ανοίγει το δρόμο ώστε να υπάρξουν εκείνα τα χωροταξικά
εργαλεία που έχουν ουσιαστική δημοκρατική και αποκεντρωμένη διάσταση και τα
οποία μπορούν να τροφοδοτήσουν την οικονομία και την κοινωνία.
Υπό αυτό το πρίσμα, η θεσμοθέτηση των περιφερειακών πλαισίων, σε συνδυασμό
με την αναθεώρηση των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων, που ήδη βρίσκεται σε
εξέλιξη, διασφαλίζει τη συγκρότηση ενός επίκαιρου κατευθυντήριου περιγράμματος,
απαραίτητου για την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας.
Για πολλά χρόνια, ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός, ήταν δύσκαμπτος,
πολύπλοκος, δυσλειτουργικός, στοιχεία που επέτρεψαν την ανισοτιμία. Στόχος είναι
να επικρατήσει η ισονομία και η διαφάνεια, ξηλώνοντας παθογένειες και
στρεβλώσεις δεκαετιών, ώστε να απελευθερωθεί το αναπτυξιακό δυναμικό κάθε
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περιοχής, με ιδιαίτερη μέριμνα στην προστασία και αξιοποίηση του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος και του τοπίου.
Πηγή: http://www.ypeka.gr

Σε ΦΕΚ το ΠΔ Κυπαρισσιακού
Δημοσιεύθηκε

σε

ΦΕΚ

(391/Δ/03.10.2018)

το

ΠΔ

χαρακτηρισμού

του

Κυπαρισσιακού Κόλπου ως Περιοχής Προστασίας της Φύσης.
Πηγή: http://www.ypeka.gr

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων στήριξης της 1ης Πρόσκλησης
του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 –
2020
Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ενημερώνει ότι η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων στήριξης των προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του
Μέτρου 9 ««Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020», έληξε την 01/10/2018.
Κατατέθηκαν

συνολικά

206

προτάσεις,

συνολικής

Δημόσιας

Δαπάνης

41.191.438,61€. Υπερκαλύφθηκε η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης συνολικού
ύψους 25.000.000,00€.
Οι υποβληθείσες προτάσεις όσον αφορά στην παραγωγική τους κατεύθυνση
κατηγοριοποιούνται σε 130 προτάσεις Φυτικής Παραγωγής (25.995.916,91€) και σε
76 προτάσεις Ζωικής Παραγωγής (15.195.521,70€).
23

Τρίτη 9
Οκτωβρίου

Αριθ. Τεύχους: 400

2018

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Άμεσα θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων από την αρμόδια
Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του ΠΑΑ,
με στόχο να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης των εν δυνάμει δικαιούχων το
ταχύτερο δυνατόν.
Πηγή: http://www.minagric.gr

Σε ισχύ ο περιορισμός του εργαλείου της βιντζότρατας
Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 4421/2018) η
απόφαση για τα «πρόσθετα εθνικά διαχειριστικά μέτρα για την αλιεία με το εργαλείο
γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα, ετήσιας ισχύος».
Με την απόφαση αυτή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)
προσθέτει 11 περιοχές, αυξάνοντας το μήκος της ακτογραμμής, στο οποίο
απαγορεύεται η αλιεία με το εργαλείο βιντζότρατα κατά 5% για ένα έτος και, έτσι,
διασφαλίζεται ακόμα περισσότερο η βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας και των
ιχθυοαποθεμάτων των θαλασσών μας.
Ακόμη όσοι χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο υποχρεούνται να εκφορτώνουν μόνο
στα

λιμάνια,

που

καθορίζονται

από

τη

συγκεκριμένη

απόφαση.

Από σήμερα και μετά από εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ, ξεκινά και η εντατικοποίηση των
ελέγχων από τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές.
Είναι η πρώτη από μια σειρά αποφάσεων, που θα εκδοθούν, προκειμένου το
ΥΠΑΑΤ να προστατεύσει τα ιχθυοαποθέματα της χώρας μας από τις πιέσεις που
δέχονται.
Πηγή: http://www.minagric.gr/
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Έναρξη εκτέλεσης γνωματεύσεων αποκλειστικά με τη χρήση
άυλων μοναδικών αριθμών αποζημίωσης Ιατροτεχνολογικών,
Υγειονομικών Υλικών και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής (άυλα
barcodes)
Ο ΕΟΠΥΥ, σε συνέχεια της από 06/09/2018 ανακοίνωσης της Γενικής Διεύθυνσης
Οργάνωσης και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας, για την έναρξη λειτουργίας του
συστήματος

εκτέλεσης γνωματεύσεων με τη χρήση άυλων μοναδικών αριθμών

αποζημίωσης Ιατροτεχνολογικών, Υγειονομικών Υλικών και Σκευασμάτων Ειδικής
Διατροφής

(άυλα barcodes), ενημερώνει ότι από 08/10/2018, η εκτέλεση

γνωματεύσεων για τις κάτωθι κατηγορίες θα ξεκινήσει να πραγματοποιείται μόνο με
τη χρήση των άυλων κωδικών.
Οι κατηγορίες είναι:
Επιθέματα
Καθετήρες
Οστομικά Είδη
Το σύστημα εκτέλεσης γνωματεύσεων θα λειτουργήσει παράλληλα και με τους δυο
τρόπους εκτέλεσης (με τη χρήση άυλων κωδικών και χωρίς), μέχρι τις 30/10/2018,
για τις υπόλοιπες κατηγορίες υλικών λαμβάνοντας μια τελευταία παράταση από την
αρχική ημερομηνία υποχρεωτικής εκτέλεσης μόνο με τα άυλα barcodes, λόγω του
μεγάλου όγκου των αιτήσεων που έχουν γίνει και λόγω πληθώρας λαθών στις
αιτήσεων των εισαγωγέων (ειδικότερα στον αριθμό των τεμαχίων) με στόχο την
ομαλή μετάβαση στο νέο τρόπο εκτέλεσης γνωματεύσεων με άυλους κωδικούς.
Η

Διεύθυνση

Στρατηγικού

Σχεδιασμού,

Τμήμα

Σχεδιασμού

Παροχών,

Κοστολόγησης – Τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγ/κού Υλικού και Σκευασμάτων
Ειδικής Διατροφής, προχωρά με εντατικούς ρυθμούς στην εξέταση όλων των
αιτημάτων καθώς και στην επίλυση τυχόν θεμάτων που προκύπτουν, με στόχο τις
επόμενες ημέρες να έχει προχωρήσει το σύνολο των διαδικασιών.
Πηγή: https://www.eopyy.gov.gr
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Επείγουσες Περιπτώσεις Νοσηλείας
Ο ΕΟΠΥΥ, με την υπ.αριθμ. 1225/26-9-2018 απόφαση ΔΣ ο Οργανισμός
αποφάσισε και ενέκρινε πως στις επείγουσες περιπτώσεις: α) νοσηλείας ή β)
θεραπευτικών πράξεων στερεοτακτικής –ακτινοχειρουργικής (με κωδικούς edapy 030000044 και 030000045) ασφαλισμένων και όπου απαιτείται απόφαση
ΚΕΣΥ, (διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας, ακτινοχειρουργική cyber
knife,

xknife,

γknife) ο συμβεβλημένος πάροχος θα

νοσηλεύει

ή θα

πραγματοποιεί τις σχετικές πράξεις στον ασφαλισμένο, σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης, ακόμη και εάν η εγκριτική απόφαση του ΚΕΣΥ εκδοθεί
μεταγενέστερα της περιόδου νοσηλείας ή πραγματοποίησης της σχετικής
θεραπευτικής πράξης.
Στην συνέχεια και εφόσον ο ασφαλισμένος λάβει εγκριτική απόφαση θα την
προσκομίζει στον πάροχο, ο οποίος με την διαδικασία της συμπληρωματικής
υποβολής (και ενημερωτικό σημείωμα που θα εξηγεί γιατί η δαπάνη υποβλήθηκε
συμπληρωματικά) θα την υποβάλλει στον ΕΟΠΥΥ προς αποζημίωση.
Πηγή: https://www.eopyy.gov.gr

Σε ισχύ το 2ο στάδιο ρυθμίσεων του Κανονισμού για τις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Από την 1η Οκτωβρίου, τέθηκε σε ισχύ το δεύτερο στάδιο των ρυθμίσεων που
προβλέπονται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ, ο οποίος είχε δημοσιευθεί
τον Δεκέμβριο του 2017. Ο Κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των
συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο.
Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλονται με το δεύτερο στάδιο ρυθμίσεων,
μεταξύ άλλων, συνοψίζονται στα ακόλουθα θέματα:
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Μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους: Στην πρώτη
σελίδα της σύμβασης πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια, η ημερομηνία
υπογραφής, η τελική τιμή χρέωσης του παγίου και οι υπηρεσίες που
περιλαμβάνονται σε αυτό, το ύψος τυχόν επιδότησης και η απόσβεσή της, καθώς
και τυχόν τέλος για διακοπή/καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου. Επίσης,
πρέπει

να

παρέχονται στον συνδρομητή

δυνατότητες, όπως η

άμεση

ενεργοποίηση της σύνδεσης, ο καθορισμός ανώτατου ορίου χρέωσης για την
ενεργοποίηση φραγής εξερχομένων, η εξαίρεση του αριθμού από τηλεφωνικούς
καταλόγους.
Μεγαλύτερη προθεσμία για καταγγελία σύμβασης: Αυξάνεται η προθεσμία
για την καταγγελία σύμβασης ορισμένου/αορίστου

χρόνου αζημίως,

σε

περίπτωση μονομερούς τροποποίησης των συμβατικών όρων ή των τιμολογίων
από τον πάροχο.
Ενημέρωση για υπέρβαση ορίου κατανάλωσης προγραμμάτων κινητής
τηλεφωνίας: Ο συνδρομητής κινητής τηλεφωνίας ενημερώνεται υποχρεωτικά,
όταν υπερβαίνει το 80% των λεπτών ομιλίας/SMS/MB του προγράμματός ή
πακέτου προπληρωμένων υπηρεσιών. Ειδικά, για τα MB ενημερώνεται επίσης,
υποχρεωτικά, και όταν καταναλώσει το 100% του όγκου.
Αυτόματη πίστωση λογαριασμού για βλάβες: Εφόσον η βλάβη υπερβαίνει
τις δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα δήλωσής της, πρέπει να πιστώνεται
αυτόματα και εντός τετραμήνου στον λογαριασμό του συνδρομητή, το τμήμα του
παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των παρεχόμενων
υπηρεσιών.
Δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών από οποιοδήποτε δίκτυο: Σε
περίπτωση βλάβης, ο συνδρομητής μπορεί να καλεί, χωρίς χρέωση, από όλα τα
δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας τη γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών που
διαθέτει ο πάροχος.
Μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο υποβολής καταγγελίας σύμβασης: Ο
συνδρομητής μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση, είτε στα καταστήματα του
παρόχου, είτε με αποστολή επιστολής/τηλεομοιοτυπίας ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου. Η παροχή υπηρεσιών πρέπει να διακόπτεται εντός δύο
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εργάσιμων ημερών για την κινητή τηλεφωνία και οχτώ για τη σταθερή (εκτός εάν
ο καταναλωτής έχει ζητήσει συγκεκριμένη ημερομηνία).
Απαγόρευση
πάροχος

επιβολής

δεν

τέλους

επιτρέπεται

διακοπής/καταγγελίας

είτε

να

διακοπής/ανανέωσης
επιβάλει

σύμβασης

τέλος

αορίστου

σύμβασης: Ο

αποσύνδεσης

χρόνου

είτε

λόγω

σύνδεσης

καρτοκινητής τηλεφωνίας. Επίσης, απαγορεύεται να επιβάλει τέλος ανανέωσης
για νέα σύμβασης ορισμένου χρόνου σε υφιστάμενο συνδρομητή με σύμβαση
αορίστου χρόνου.
Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο στάδιο ρυθμίσεων, που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή
από τον Δεκέμβριο του 2017, με την έκδοση του Κανονισμού, περιλαμβάνει τα εξής:
Συμβάσεις ορισμένου χρόνου: Ο πάροχος δεν έχει δικαίωμα, στη διάρκεια
του ορισμένου χρόνου της σύμβασης, να αυξάνει το πάγιο ή να μειώνει τον
χρόνο ομιλίας/όγκο δεδομένων του προγράμματος υπηρεσιών.
Αποστολή λογαριασμών: Σε όλες τις νέες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων
και των ανανεώσεων υφιστάμενων συμβάσεων, ο συνδρομητής επιλέγει
εξαρχής εάν επιθυμεί να λαμβάνει τον λογαριασμό σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν επιλέξει και, εφόσον η σύνδεσή
του

περιλαμβάνει

υπηρεσίες

Διαδικτύου,

ο

λογαριασμός

αποστέλλεται

ηλεκτρονικά ή έντυπα κατ’ επιλογή του παρόχου. Ο συνδρομητής έχει τη
δυνατότητα να αλλάζει οποιαδήποτε στιγμή τον τρόπο αποστολής του
λογαριασμού.
Το επόμενο και τελικό στάδιο ρυθμίσεων αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τέλος
Δεκεμβρίου του 2018.
Περισσότερες πληροφορίες για τις ρυθμίσεις παρέχονται στο www.eett.gr, Ενότητα
Για καταναλωτές/ Σχετικά με τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες/Οδηγίες-Συστάσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Γρηγόρης Καρίμαλης
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Τμ. Δημοσίων Σχέσεων
Τ: 210 6151013
E:

gkarimalis@eett.gr

Πηγή: https://www.eett.gr

Υποβολή Δικαιολογητικών από Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων
Γλωσσών, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4547/2018
Σύμφωνα με τον Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’/12-06-2018), τα Φροντιστήρια &
Κέντρα Ξένων Γλωσσών που έχουν υποβάλλει είτε νέα αίτηση είτε έχουν
αδειοδοτηθεί κατά τη διάρκεια των ετών 2017 και 2018 ή υπέβαλλαν αίτηση
επικαιροποίησης της άδειάς τους, με τη διαδικασία της αναγγελίας μέχρι 31 Μαΐου
2018, υποχρεούνται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018 να υποβάλλουν στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην παρ. 1, του Άρθρου 88, του ως
άνω Νόμου.
Τα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται για κάθε κτιριολογική μονάδα και αφορούν σε:
1. Οικοδομική άδεια, που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής
ωφέλειας ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν.
4495/2017.
2. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα
σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης
Για τους φορείς άνω των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων, απαιτείται ανά
κτιριολογική μονάδα:
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1. Οικοδομική άδεια που έχει θεωρηθεί για σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας
ή τα οριζόμενα στις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017,
χρήσης εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κτηριοδομικού κανονισμού.
2. Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ σε μια τουλάχιστον κτιριολογική μονάδα (κτήριο ή
όροφο) ανά περιφέρεια
3. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, με επισυναπτόμενα
σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης
Πηγή: http://www.eoppep.gr

Πρόσκληση για την εγγραφή στο Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών
και Εμπειρογνωμόνων και στο Μητρώο Εκπαιδευτών και
Συντελεστών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΕΕΤΑΑ
Η ΕΕΤΑΑ, για την κάλυψη των αναγκών υλοποιούμενων έργων, χρειάζεται
συνεργάτες Μηχανικούς, Περιβαλλοντολόγους ή Χημικούς για την παροχή εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης σύγχρονης και ασύγχρονης σε θέματα διαχείρισης
στερεών αποβλήτων και συγκεκριμένα σε θέματα λειτουργίας ΧΥΤΑ, λειτουργίας
ΜΕΑ και ΜΕΒ, διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων, διαλογής στην πηγή
ανακυκλώσιμων υλικών, Πράσινων Σημείων/ΚΑΕΔΙΣΠ, ΣΜΑ/ΣΜΑΥ και ΚΔΑΥ,
καθώς και για την ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
Οι συνεργάτες πρέπει να έχουν εμπειρία ή ειδικές γνώσεις στα παραπάνω θέματα ή
σε μέρος αυτών, καθώς και εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Οι ενδιαφερόμενοι με τα παραπάνω προσόντα καλούνται να υποβάλουν αίτηση
εγγραφής και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία στο Μητρώο Εξωτερικών Συνεργατών
και Εμπειρογνωμόνων της ΕΕΤΑΑ στη Θεματική Ενότητα «Περιβάλλον» και στο
Μητρώο Εκπαιδευτών και Συντελεστών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο
Θεματικό Πεδίο «Χωροταξικός Σχεδιασμός, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη».
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Πηγή: https://www.eetaa.gr

Δημοπρατείται το έργο «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου
Ανατολικής Αττικής»
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης θέτει σε τροχιά
υλοποίησης τη διαδικασία δημοπράτησης ενός εκ των σημαντικότερων έργων
αντιπλημμυρικής προστασίας για την Ανατολική Αττική. Πρόκειται για το έργο
«Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής», το οποίο επί χρόνια
παρέμενε βαλτωμένο και σήμερα, εκκινούνται οι διαδικασίες επίσπευσής του στο
πλαίσιο της υλοποίησης μεγάλων έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης, τα οποία έχει
βάλει ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων της, η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου.
Ειδικότερα, ο κ. Σπίρτζης, υπέγραψε σχετική απόφαση, με την οποία δεσμεύεται ο
συνολικός προϋπολογισμός ύψους 48.694.800 ευρώ για τη δημοπράτηση του
έργου. Η έγκριση της διάθεσης πίστωσης του έργου, αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση για τη δημοπράτησή του, η οποία αναμένεται να τελεστεί από την
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το προσεχές
διάστημα.
Το έργο «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής» θα θωρακίσει
αντιπλημμυρικά την περιοχή των Κεντρικών και Νότιων Μεσογείων, η οποία
περιλαμβάνει πολλούς δήμους και συγκεκριμένα τα Σπάτα, Παιανία, Υμηττό,Κορωπί, Μαρκόπουλο, Μεσογαία - Καλύβια και Κουβαρά. Επιπλέον, θα
δημιουργήσει συνθήκες αντιπλημμυρικής προστασίας στον αρχαιολογικό χώρο του
Ναού Βραυρωνίας Αρτέμιδος.
Πηγή: http://www.yme.gr
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Ποσό 8,5 εκατ. ευρώ σε Δήμους για αναβάθμιση σχολικών κτιρίων
Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 8.569.825,78 ευρώ, στο
πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», για τη συντήρηση
σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την
προμήθεια μηχανημάτων έργου, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.
Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που
εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:
Δήμος
Δελφών
Διστόμου Αράχοβας
Αντίκυρας
Ιστιαίας - Αιδηψού
Καρύστου
Κύμης-Αλιβερίου
Λέσβου
Μεγαλόπολης
Νεάπολης-Συκεών
Φαιστού

Νομός
Φωκίδας

ΠΔΕ - ΥΠΕΣ
115.500,00 €

Ίδιοι πόροι
34.890,98 €

Σύνολο
150.390,98 €

Βοιωτίας

40.800,00 €

18.720,00 €

59.520,00 €

Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Λέσβου
Αρκαδίας
Θεσσαλονίκης
Ηρακλείου

100.874,00 €
51.150,00 €
135.000,00 €
466.800,00 €
37.000,00 €
415.800,00 €
147.300,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
83.200,00 €
0,00 €
584.200,00 €
37.700,00 €

100.874,00 €
51.150,00 €
135.000,00 €
550.000,00 €
37.000,00 €
1.000.000,00 €
185.000,00 €

Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών
των δήμων της χώρας, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ»
έχουν ως εξής:
Δήμος
Αβδήρων
Αγίου Δημητρίου
Αλοννήσου
Αμφιλοχίας
Ζαγορίου

Νομός
Ξάνθης
Αττικής
Μαγνησίας
Αιτωλοακαρνανίας
Ιωαννίνων

ΠΔΕ - ΥΠΕΣ
218.995,16 €
244.000,00 €
194.060,00 €
217.000,00 €
204.000,00 €
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Ίδιοι πόροι
50.000,00 €
103.000,00 €
0,00 €
90.800,00 €
56.000,00 €

Σύνολο
268.995,16 €
347.000,00 €
194.060,00 €
307.800,00 €
260.000,00 €

Τρίτη 9
Οκτωβρίου

Αριθ. Τεύχους: 400

2018

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Καισαριανής
Καρπάθου
Κοζάνης
Λαγκαδά
Λειψών
Μεσσήνης
Μεταμόρφωσης
Ξάνθης
Οιχαλίας
Ορχομενού
Παλλήνης
Πηνειού
Πύλου - Νέστορος
Πωγωνίου
Σαρωνικού
Σικυωνιών
Σουλίου
Τρικκαίων
Για

την

Αττικής
Δωδεκανήσου
Κοζάνης
Θεσσαλονίκης
Δωδεκανήσου
Μεσσηνίας
Αττικής
Ξάνθης
Μεσσηνίας
Βοιωτίας
Αττικής
Ηλείας
Μεσσηνίας
Ιωαννίνων
Αττικής
Κορινθίας
Θεσπρωτίας
Τρικάλων

Προμήθεια

Μηχανημάτων

204.000,00 €
174.344,00 €
243.988,60 €
217.000,00 €
24.800,00 €
201.000,00 €
207.000,00 €
239.000,00 €
211.000,00 €
200.000,00 €
229.000,00 €
200.000,00 €
221.000,00 €
209.000,00 €
206.000,00 €
201.000,00 €
210.000,00 €
253.000,00 €

30.557,16 €
0,00 €
0,00 €
39.115,80 €
0,00 €
68.712,40 €
48.149,84 €
283.675,97 €
0,00 €
0,00 €
10.964,80 €
20.900,00 €
0,00 €
61.000,00 €
0,00 €
17.023,19 €
38.000,00 €
811,88 €

Έργου, οχημάτων

ή/και

234.557,16 €
174.344,00 €
243.988,60 €
256.115,80 €
24.800,00 €
269.712,40 €
255.149,84 €
522.675,97 €
211.000,00 €
200.000,00 €
239.964,80 €
220.900,00 €
221.000,00 €
270.000,00 €
206.000,00 €
218.023,19 €
248.000,00 €
253.811,88 €
συνοδευτικού

εξοπλισμού οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως
εξής:
Δήμος
Αχαρνών
Ζαγοράς-Μουρεσίου
Καλυμνίων
Οι δικαιούχοι

Νομός
Αττικής
Μαγνησίας
Δωδεκανήσου

δήμοι για τη

ΠΔΕ - ΥΠΕΣ
195.000,00 €
125.000,00 €
130.000,00 €

χρηματοδότηση

Ίδιοι πόροι
9.600,00 €
0,00 €
193.392,00 €

των ως άνω

Σύνολο
204.600,00 €
125.000,00 €
323.392,00 €
πράξεων,

θα

απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα
χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.
Πηγή: http://www.minedu.gov.gr
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Σύσταση Τμήματος Σκηνοθεσίας στο Εθνικό Θέατρο
Τη σύσταση Τμήματος Σκηνοθεσίας στο Εθνικό Θέατρο για πρώτη φορά προβλέπει
η τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 336/1989 που αφορά στον Οργανισμό
λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης και δημοσιεύθηκε την 1η
Οκτωβρίου στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄172).
Ικανοποιείται έτσι ένα χρόνιο αίτημα των επαγγελματιών του χώρου με τη σύσταση
Τμήματος Σκηνοθεσίας Θεάτρου που να λειτουργεί παράλληλα με το Τμήμα
Υποκριτικής στο Εθνικό Θέατρο.
Η τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος δίνει τη δυνατότητα σύστασης
αντίστοιχου Τμήματος Σκηνοθεσίας και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του.
Πηγή: https://www.culture.gr

Ερευνητές του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας
του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας αποκαλύπτουν ένα νέο
μηχανισμό που ρυθμίζει τη διαδικασία της πρωτεϊνοσύνθεσης και
τη γήρανση
Πρόσφατη έρευνα στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του
Ιδρύματος

Τεχνολογίας

δημοσιεύονται

στο

&

έγκριτο

Έρευνας
διεθνές

(ΙΤΕ),

τα

επιστημονικό

αποτελέσματα
περιοδικό

της
Cell

οποίας
Reports,

αποκαλύπτει ένα νέο μηχανισμό ελέγχου της κυτταρικής διαδικασίας σύνθεσης των
πρωτεϊνών (πρωτεϊνοσύνθεση) και της γήρανσης.
Η γήρανση και οι συνοδές της παθολογικές καταστάσεις επηρεάζουν δραματικά την
ποιότητα ζωής του ανθρώπου στις σύγχρονες κοινωνίες. Παρόλο που η γήρανση
34
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είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη βιολογικά φαινόμενα, το οποίο βιώνουν όλοι οι
έμβιοι οργανισμοί, είναι ταυτόχρονα και ένα από τα λιγότερο κατανοητά. Ποιοι
μηχανισμοί είναι υπεύθυνοι για τη γήρανση των κυττάρων και κατ επέκταση
ολόκληρου του οργανισμού;
Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η πρωτεϊνοσύνθεση είναι στενά συνδεδεμένη με το
ρυθμό με τον οποίο το κύτταρο γερνά. Η πρωτεϊνοσύνθεση είναι μια εξαιρετικά
ενεργοβόρα διεργασία, η οποία καταναλώνει περίπου το 50% της ενέργειας που
παράγεται από το κύτταρο. Ελάττωση της πρωτεϊνοσύνθεσης θα εξοικονομούσε
πολύτιμη ενέργεια που θα ήταν πλέον διαθέσιμη για άλλες κυτταρικές διαδικασίες,
όπως η επιδιόρθωση βλαβών, αυξάνοντας έτσι την επιβίωση. Παρά το σημαντικό
της ρόλο στη γήρανση, η ρύθμιση της πρωτεϊνοσύνθεσης δεν έχει μέχρι σήμερα
διερευνηθεί επαρκώς.
Χρησιμοποιώντας ως πειραματικό σύστημα το νηματώδη Caenorhabditis elegans, ο
Ερευνητής του ΙΜΒΒ Δρ. Matthias Rieckher, (τώρα Ερευνητής στο Cluster of
Excellence for Aging Research της Κολωνίας - CECAD) με τους συνεργάτες Δρ.
Μαρία Μαρκάκη (Κύρια Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας, ΙΜΒΒ), Andrea Princz
(ΙΜΒΒ) και Δρ. Bjӧ rn Schumacher (καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστήμιου της Κολωνίας και του CECAD), με επικεφαλής τον Δρ. Νεκτάριο
Ταβερναράκη (Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και
Πρόεδρο του ΙΤΕ) αποκάλυψαν ένα νέο μηχανισμό ελέγχου της πρωτεϊνοσύνθεσης
κατά τη γήρανση.
Οι ερευνητές εστίασαν τη μελέτη τους σε μικροσκοπικές δομές του κυττάρου,
γνωστές ως σωμάτια επεξεργασίας (Processing bodies, P bodies) τα οποία
αποθηκεύουν ή αποικοδομούν μόρια αγγελιαφόρου RNA (mRNA). Αυτές οι
κυτταροπλασματικές δομές υπάρχουν σε όλα τα κύτταρα και οι λειτουργίες τους
φαίνεται

να

είναι

εξελικτικά

συντηρημένες

σε

διάφορους

οργανισμούς

συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου. Τα νέα ευρήματα έδειξαν ότι τα σωμάτια P
συσσωρεύονται προοδευτικά στο σώμα του νηματώδη κατά τη γήρανση. Ο
παράγοντας έναρξης της μετάφρασης eIF4E, ο οποίος έχει ρόλο κλειδί στη
35
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μετάφραση των ευκαρυωτικών mRNA, παγιδεύεται στα σωμάτια P κατά τη γήρανση
και σε συνθήκες στρες. Επεμβαίνοντας κατασταλτικά σε παράγοντες των σωματίων
P, οι ερευνητές του ΙΜΒΒ κατόρθωσαν να επιμηκύνουν σημαντικά τη διάρκεια ζωής
του νηματώδη και να αυξήσουν την αντοχή του στο στρες. Τα ευεργετικά αυτά
αποτελέσματα είναι στενά συνδεμένα με την παγίδευση του eIF4E στα σωμάτια P
και την επακόλουθη μείωση της πρωτεϊνοσύνθεσης.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο παράγοντας eIF4E εμφανίζεται αυξημένος σε
σοβαρές παθολογικές καταστάσεις (διάφορες μορφές καρκίνου, μεταξύ άλλων). Ο
νέος μοριακός μηχανισμός που ανέδειξαν οι ερευνητές του ΙΜΒΒ συμβάλλει στη
διατήρηση της ομοιόστασης του κυττάρου και κατ’ επέκταση ολόκληρου του
οργανισμού, κρατώντας έτσι τα ηλικιωμένα ζώα υγιή. Επειδή οι ρυθμιστικοί
παράγοντες για το μηχανισμό ελέγχου της πρωτεϊνοσύνθεσης

είναι εξαιρετικά

όμοιοι ανάμεσα στο νηματώδη και στον άνθρωπο, είναι αναμενόμενο ότι θα
υφίσταται η ίδια σχέση με τη γήρανση στους δύο οργανισμούς.
Τα ευρήματα αυτής της μελέτης είναι καθοριστικής σημασίας για την έρευνα και την
κατανόηση της γήρανσης στον άνθρωπο και αναμένεται να αξιοποιηθούν για την
αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών όπως διάφορες μορφές καρκίνου (λέμφωμα,
αδενοκαρκίνωμα, καρκίνος του μαστού, λάρυγγα, προστάτη) και νευροεκφυλιστικές
παθήσεις (νόσος του Parkinson, νόσος του Alzheimer, νευρομυϊκές ανωμαλίες και
πολλές άλλες) με στοχευμένες και εξατομικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις.
Περισσότερες πληροφορίες:
Δρ. Νεκτάριος Ταβερναράκης
Πρόεδρος του ΙΤΕ
Διευθυντής Ερευνών, ΙΜΒΒ
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστήμιου Κρήτης
Email: tavernarakis@imbb.forth.gr | Τηλ.: +30 2810391069
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Σχετικοί σύνδεσμοι: http://www.cell.com/cell-reports/ & http://www.elegans.gr/
Πηγή: http://www.gsrt.gr

Οκτώβριος 1944. Η Αθήνα ελεύθερη - Οκτώβριος 2018. Η Αθήνα
γιορτάζει
Για τέταρτη χρονιά φέτος οι εκδηλώσεις «12 Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα ελεύθερη»
γεμίζουν την πόλη. Πέντε φορείς, το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, η Περιφέρεια Αττικής, ο Δήμος Αθηναίων, τα
Γενικά Αρχεία του Κράτους και η ΕΡΤ, αναλαμβάνουν τη διοργάνωση και
υποστηρίζουν ένα

σύνολο

δράσεων για

την ανάδειξη

της

επετείου

της

απελευθέρωσης της πρωτεύουσας από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής τον
Οκτώβριο του 1944 ως μιας πάνδημης γιορτής της πόλης. Οι εκδηλώσεις, που
εκτείνονται όλο τον χρόνο και κορυφώνονται τον μήνα Οκτώβριο, στοχεύουν να
αποτυπώσουν τα δεινά που υπέστη η χώρα κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου και της Κατοχής ειδικότερα, αλλά κυρίως να αναδείξουν τον αγώνα του
ελληνικού λαού ενάντια στον φασισμό/ναζισμό, την προσήλωσή του στην ιδέα της
ελευθερίας και την ανάπτυξη του αντιστασιακού κινήματος.
Εκθέσεις,

εκδηλώσεις

παραστάσεις,

λόγου,

κινηματογραφικές

ιστορικοί

περίπατοι,

προβολές,

μουσικές

εκπαιδευτικά

και

θεατρικές

προγράμματα

και

εργαστήρια αποτελούν διαύλους διάχυσης της επιστημονικής έρευνας στο ευρύ
κοινό. Στις εκδηλώσεις συμμετέχει και συνεργάζεται ένα πολύμορφο σύνολο φορέων
(υπουργεία, δήμοι, αρχειακοί φορείς, μουσεία, σχολεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα)
και ομάδων πολιτών.
Η «Αθήνα ελεύθερη», ένα δυναμικό και φιλόδοξο πρόγραμμα Δημόσιας Ιστορίας,
έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην επίσημη μνήμη της περιόδου της Κατοχής.
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Όπως σας ενημερώσαμε και στο προηγούμενο τεύχος των “ΔΗΜΟΣΙΟγραφικών”,
στο

πλαίσιο

των

εκδηλώσεων,

την Κυριακή

21

Οκτωβρίου

2018,

θα

πραγματοποιηθεί αγώνας Δρόμου απόστασης 14 χλμ με την ονομασία "Δρόμος
Μνήμης και Τιμής Μπλοκ 15 – Σκοπευτήριο Καισαριανής". Για περισσότερες
πληροφορίες, εδώ.
Στην ιστοσελίδα
http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=28833:o
ktovrios-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios-2018-i-athina-giortazei&catid=3:2008-0906-21-42-59&Itemid=31επισυνάπτεται το πρόγραμμα των εκδηλώσεων «12
Οκτωβρίου 1944. Η Αθήνα ελεύθερη», η αφίσα καθώς και η πρόσκληση για την
έκθεση αρχειακού υλικού «14 Ιστορίες Αντίστασης».
Το διαφημιστικό σποτ, εδώ.
Πηγή:http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=c
om_content&view=article&id=28833:oktovrios-1944-i-athina-eleytheri-oktovrios2018-i-athina-giortazei&catid=3:2008-09-06-21-42-59&Itemid=31

Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Φέτος, για πρώτη φορά, θα εορταστεί η Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησης της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς την Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018. Στόχος είναι η ανάδειξη
της επιστήμης της συντήρησης και η σημαντική της συνεισφορά στη διαφύλαξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Εργαστήρια συντήρησης σε όλη την Ελλάδα ανοίγουν τις πόρτες τους και
προσκαλούν το κοινό να γνωρίσει το αθέατο επάγγελμα του συντηρητή. Οι
επισκέπτες θα μυηθούν στα μυστικά της συντήρησης με επισκέψεις σε εργαστήρια ή
εργοτάξια, διαλέξεις, θεματικές ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά
και ενηλίκους κ.ά.
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Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 8-21 Οκτωβρίου 2018. Για
περισσότερες

πληροφορίες

στα www.culture.gr ,

www.ssaette.gr ,

http://network.icom.museum/icom-greece/ .
Τις δράσεις συντονίζουν από κοινού η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και
Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Σύλλογος
Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το
Ελληνικό Τμήμα του ICOM, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς 2018.
Πηγή: https://www.culture.gr

«Θα συναντηθούμε στ’ όνειρο – Μια ιστορία για τον μπαμπά στη
Φυλακή»
Ένα παιδικό βιβλίο με τίτλο «Θα συναντηθούμε στ’ όνειρο - Μια ιστορία για τον
μπαμπά στη φυλακή» που απευθύνεται σε κρατούμενους γονείς και τα παιδιά τους
εκδόθηκε

πρόσφατα

από

το

Υπουργείο

Δικαιοσύνης/Γενική

Γραμματεία

Αντεγκληματικής Πολιτικής, με τη συνδρομή του Εθνικού Τυπογραφείου. Το βιβλίο
δημιουργήθηκε το 2008 σε φυλακή της Γερμανίας από ομάδα κρατουμένων γονιών
σε συνεργασία με ψυχολόγους. Μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στην ελληνική
πραγματικότητα και ήδη προωθείται στα καταστήματα κράτησης της χώρας για να
δοθεί στους κρατουμένους γονείς.
Το βιβλίο αυτό μίλα στο παιδί με αμεσότητα και ειλικρίνεια για την πραγματικότητα
της φυλακής και επιχειρεί να απαντήσει στο δύσκολο ερώτημα του παιδιού για τους
λόγους φυλάκισης του πατέρα ή της μητέρας του. Μ’ αυτό τον τρόπο «δίνεται η
ευκαιρία σε γονείς ή σε ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά με παιδιά
φυλακισμένων να ανοίξουν την κουβέντα, να μιλήσουν και να δώσουν στα παιδιά
την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για τη φυλάκιση
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του πατέρα ή της μητέρας τους», γράφει στο οπισθόφυλλο ο Γενικός Γραμματέας
Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. Ευτύχης Φυτράκης.
Και η έκδοση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για την ενίσχυση της
κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων, και συνεπώς της αντεγκληματικής
πολιτικής, μέσω της διατήρησης των οικογενειακών δεσμών τους κατά τη διάρκεια
της φυλάκισης.
Πηγή: http://www.ministryofjustice.gr

Υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την Ενιαία Τιμή
Βιβλίου
Την ολοκλήρωση του πλαισίου ρυθμίσεων που αφορούν την Ενιαία Τιμή Βιβλίου
προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Εσωτερικών
Αλέξης Χαρίτσης, ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγασάκης και ο
Αναπληρωτής Υπουργός Αστέριος Πιτσιόρλας, καθώς και η Υπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Μυρσίνη Ζορμπά και ο Υφυπουργός Κώστας Στρατής.
Η Ενιαία Τιμή Βιβλίου είχε καταργηθεί το 2014 για όλες τις κατηγορίες βιβλίων πλην
των λογοτεχνικών. Με το νόμο4549/2018 που ψήφισε η κυβέρνηση τον Ιούνιο στο
πλαίσιο της ολοκλήρωσης της 4ης αξιολόγησης, η Ενιαία Τιμή επανήλθε για όλες τις
κατηγορίες βιβλίων. Έτσι προστατεύεται πλέον η πολυμορφία και η ποικιλία της
εκδοτικής παραγωγής, τα δύσκολα και μη εμπορικά βιβλία, καθώς και τα μικρά
βιβλιοπωλεία, που τα τελευταία τέσσερα χρόνια είχαν υποστεί τις βαριές συνέπειες
ενός άνισου ανταγωνισμού.
Η

Κοινή

Υπουργική

Απόφαση,

έρχεται

σε

συνέχεια

των

διατάξεων του

νόμου, εξασφαλίζοντας ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας της εκδοτικής
παραγωγής και της διακίνησης των βιβλίων. Συγκεκριμένα, ορίζονται οι τρόποι
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γνωστοποίησης της τιμής του βιβλίου και οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτή, κυρίως
όμως ρυθμίζεται ο τρόπος ελέγχου για τυχόν παραβιάσεις του νόμου.
Η μεγάλη αλλαγή που φέρνει η ΚΥΑ σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι πλέον
προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα σε περίπτωση παράβασης και όχι ποινικές
κυρώσεις, δηλαδή εξορθολογίζεται και απλοποιείται η διαδικασία ελέγχου.
Πηγή: https://www.culture.gr/el/information/SitePages/view.aspx?nID=2387

Υπενθύμιση Προκήρυξης εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2018
Υπενθυμίζεται ότι το χρονικό διάστημα για την καταχώριση των ηλεκτρονικών
αιτήσεων από τους υποψηφίους για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2018 διαρκεί έως και την Τετάρτη
10-10-2018 και ώρα 15:00.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του
συστήματος καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr/ και να προσέρχονται για την
οριστικοποίηση της αίτησής τους στις Δ.Δ.Ε., αυτοπροσώπως ή αν είναι ανήλικοι
μέσω του κηδεμόνα τους ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου, έως και την
Τετάρτη 10-10-2018 και ώρα 15:00.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, παρακαλούμε να μεριμνήσουν
ώστε έγκαιρα να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας εντός
της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Πηγή:http://www.minedu.gov.gr/news/37581-08-10-18-ypenthymisi-prokiryksiseksetaseon-gia-ti-lipsi-tou-kratikoy-pistopoiitikoy-glossomatheias-periodounoemvriou-2018
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Επικύρωση αποτελεσμάτων εισαγωγής καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ.
του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2018-2019
Με Απόφαση του Υπουργείου Τουρισμού επικυρώνονται τα αποτελέσματα
εισαγωγής καταρτιζομένων στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος
κατάρτισης 2018-2019 και την κατανομή των επιτυχόντων ανά ειδικότητα και
εκπαιδευτική μονάδα εισαγωγής, σύμφωνα με το από 3.10.2018

Πρακτικό

εξαγωγής αποτελεσμάτων και τους συνημμένους σε αυτό πίνακες.
Οι αλφαβητικές ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων καταρτιζόμενων
αναρτώνται:
α) στις ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr και
β) στις εκπαιδευτικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού με μέριμνα των
Διευθυντών αυτών.
Στις εκπαιδευτικές μονάδες αναρτάται και η κατανομή η κατανομή των επιτυχόντων
ανά ειδικότητα και εκπαιδευτική μονάδα εισαγωγής.
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες επιλεγέντων υποχρεούνται εντός
προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των
αποτελεσμάτων, ήτοι από 5 Οκτωβρίου έως και 11 Οκτωβρίου 2018 και κατά τις
ώρες από 09:00 έως 15:00 να καταθέσουν στην εκπαιδευτική μονάδα που
εισάγονται, αίτηση εγγραφής, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που ορίζονται
στην υπ’ αρ. 12033/09.7.2018 Απόφαση Υπουργού Τουρισμού.
Η αίτηση εγγραφής υποβάλλεται είτε από τους ίδιους τους υποψηφίους είτε μέσω
εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια αρχή.
Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, τυχόν κενές θέσεις θα καλυφθούν
ύστερα από νέα κατανομή των υπόλοιπων υποψηφίων, σύμφωνα με τον αριθμό
μορίων που συγκέντρωσαν και τις δηλώσεις προτίμησής τους.
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Πηγή: http://www.mintour.gov.gr/

Διεξαγωγή Ειδικής Πρακτικής Δοκιμασίας (Προκήρυξη 10Κ/2017)
Γνωστοποιείται ότι, προκειμένου να υλοποιηθούν αναπληρώσεις διοριστέων
υποψηφίων που δεν αποδέχθηκαν τη θέση διορισμού τους, θα πραγματοποιηθεί
ειδική πρακτική δοκιμασία του κλάδου ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων Τ4/Α που
προβλέπεται στο Κεφάλαιο Δ΄ της 10Κ/2017 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 27/48-2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και θα διεξαχθεί την
Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018.
Η πρακτική δοκιμασία θα λάβει χώρα στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας (Σχολή
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., Λεωφόρος Άνοιξης 44, Άνοιξη Αττικής, Τηλ. 2106229664) και θα
περιλαμβάνει τα εξής:
Αναρρίχηση επί πύργου Γραμμής Μεταφοράς, ύψους 25 μέτρων, με
ταυτόχρονη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού.
Κατάβαση σε σκάλα εργασίας επί του πύργου καθώς και εκτέλεση βασικών
εργασιών συντήρησης και επισκευής επί πύργου (αφαίρεση - τοποθέτηση
αποσβεστήρα ταλάντωσης).
Ανύψωση βάρους 10 κιλών από το ύψος των ώμων σε ανάταση, οκτώ (8)
φορές.
Οι υποψήφιοι θα συγκεντρωθούν την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 7:30 π.μ.
το αργότερο, στα κεντρικά γραφεία του ΑΔΜΗΕ στο Ροσινιόλ (Δυρραχίου 89 &
Κηφισού 220, Αθήνα)

απ’ όπου θα μεταφερθούν στο χώρο της πρακτικής

δοκιμασίας με μέριμνα του ΑΔΜΗΕ.
Καλούνται οι αναφερόμενοι στο συνημμένο πίνακα να προσέλθουν, έχοντας μαζί
τους το Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει
την ταυτότητά τους (π.χ. Διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Θα πρέπει επίσης να
43

Τρίτη 9
Οκτωβρίου

Αριθ. Τεύχους: 400

2018

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

φροντίσουν ώστε ο ρουχισμός τους να είναι κατάλληλος για την πρακτική δοκιμασία
(π.χ. αθλητική φόρμα ή φόρμα εργασίας).
Υποψήφιοι, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν θα προσέλθουν στην ειδική
πρακτική δοκιμασία ή θα αποτύχουν σε αυτή, θα διαγραφούν από τους πίνακες
κατάταξης του οικείου κλάδου.
Πηγή: http://www.asep.gr

Έκδοση Οριστικών Αποτελεσμάτων (Προκήρυξη 14Κ/2017 –
Κατηγορία ΔΕ)
Εκδόθηκαν

στις

4

Οκτωβρίου

Προκήρυξης 14Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ

τα

οριστικά

αποτελέσματα της

35/20-10-2017, Τεύχος Προκηρύξεων

ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, τριάντα μία (31)
θέσεων

προσωπικού

χρόνου, διάρκειας

τριών

με
(3)

σχέση

εργασίας

ιδιωτικού

ετών, Δευτεροβάθμιας

δικαίου

ορισμένου

Εκπαίδευσης, στο

Γενικό

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» Ν.Π.Ι.Δ.
Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα
αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι
εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).
Πηγή: http://www.asep.gov.gr
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