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Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετική
με Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί των
αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών (integrated
masters)
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με εγκύκλιό του (ΑΔΑ:7Τ1Ρ465ΧΘΨΓΙ4), ενημερώνει, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α., σχετικά με
την αριθ. 174/2018 ατομική Γνωμοδότηση, η οποία εκδόθηκε από το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους και έχει γίνει αποδεκτή από την υπουργό Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.
Το περιεχόμενό της ανωτέρω Γνωμοδότησης έχει ως εξής:
«α) Για τους δημοσίους υπαλλήλους-υποψήφιους κατάληψης θέσεων Γενικών
Διευθυντών ή Διευθυντών σε οργανικές μονάδες της Δημόσιας Διοίκησης, κατά τα
άρθρα 84-86 του Υ.Κ. όπως ισχύουν, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών του άρθρου 46 παρ. 1 του ν. 4485/2017, όσον αφορά την κρίση για το
παραδεκτό της αίτησης υποψηφιότητας, δηλαδή τον συνυπολογισμό των τυχόν
επερχόμενων βαθμολογικών μεταβολών των υπαλλήλων από την κατοχή του
υπόψη τίτλου σπουδών κατά τα άρθρα 80 και 82 του Υ.Κ., καθώς και τη
μοριοδότησή τους, θεωρούνται ως κάτοχοι του εν λόγω τίτλου σπουδών, από τη
δημοσίευση της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ως άνω νόμου,
διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
εφόσον η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί μέχρι τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής
αιτήσεων υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία κάθε φορά
προκήρυξη. Περαιτέρω, για τη λήψη υπόψη από τα οικεία Συμβούλια Επιλογής της
μείωσης του χρόνου της βαθμολογικής προαγωγής των υπαλλήλων-υποψηφίων,
στο βαθμό που συνάπτεται με την κατοχή εκ μέρους τους τίτλου σπουδών επιπέδου
integrated master, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση των οικείων διοικητικών
πράξεων.
β) Η συνάφεια του ως άνω τίτλου σπουδών εξετάζεται με τα κριτήρια που
λαμβάνονται υπόψη και για τους λοιπούς μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών ετήσιας
3

Τρίτη 6
Νοεμβρίου
2018

Αριθ. Τεύχους: 404
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

τουλάχιστον διάρκειας, στη βάση, όμως, του αδιάσπαστου του εν λόγω τίτλου,
δηλαδή του συνολικού του περιεχομένου».
Για να δείτε την εγκύκλιο, πιέστε εδώ.
Πηγή: http://www.minadmin.gov.gr/?p=32592

Το ΥΠΠΟΑ υλοποιεί τις δεσμεύσεις του απέναντι στους Έλληνες
δημιουργούς και στους δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να υλοποιήσει τις
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει προς τους Έλληνες δημιουργούς για την
αποτελεσματική προσωρινή - μεταβατική λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας
Έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων (ΕΥΕΔ), προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες
προκειμένου η ΕΥΕΔ να συνεχίσει απρόσκοπτα την είσπραξη και διανομή των
πνευματικών δικαιωμάτων στους δικαιούχους-μέλη της, και παράλληλα να συμβάλει
στην ομαλή λειτουργία της αγοράς ως προς τις υποχρεώσεις των χρηστών
μουσικών έργων. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
εξασφάλισε τις υλικές προϋποθέσεις προκειμένου η ΕΥΕΔ να ανταπεξέλθει στις
υποχρεώσεις της, όπως αυτές προβλέπονται από τον νόμο.
Από τη σύστασή της (07.06.2018) η ΕΥΕΔ, υπερβαίνοντας όλες τις δυσκολίες,
κατόρθωσε να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικά στην ελληνική αγορά σε μικρό
χρονικό διάστημα, και από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε έχει καταφέρει να
καλύψει μεγάλο μέρος των λειτουργικών της δαπανών, με τις νόμιμες κρατήσεις επί
των εσόδων. Όσο για τα έσοδα από δικαιώματα, αυτά πρόκειται να διανεμηθούν
στους δικαιούχους.
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Παράλληλα την Τρίτη, 23 Οκτωβρίου κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών της, οι
δημιουργοί και δικαιούχοι εξέλεξαν τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΥΕΔ το
οποίο συγκροτήθηκε ως εξής:
Πρόεδρος

του

Εποπτικού

Συμβουλίου

ο Φοίβος

Δεληβοριάς, Αντιπρόεδρος

η Άλκηστις Τσίκλου της Warner ChappellMusic Hellas, SRL, Γραμματέας η Μαίρη
Φασουλάκη και Μέλη οι: Πάνος Φαλάρας, Χρήστος Νικολόπουλος Παρασκευάς
Καρασούλος, Κώστας Καλδάρας,

Βιργινία Κοκίου από τη

Universal

Music

Publishing και Βασιλική Γκίνη από τη Νίκος Γκίνης Media Music Publishing.
Ομόφωνα η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, όπως προβλέπεται από τον νόμο, να
ξεκινήσουν οι διαδικασίες σύστασης του διάδοχου αυτοδιαχειριζόμενου Οργανισμού
Συλλογικής Διαχείρισης των ιδίων των δημιουργών και δικαιούχων δικαιωμάτων
στον οποίο πρόκειται να μεταφερθεί η δραστηριότητα της ΕΥΕΔ.
Πηγή: https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=2439

Επίλυση του χρόνιου προβλήματος έλλειψης αδειών ευκτηρίων
οίκων ιστορικών θρησκευτικών κοινοτήτων που λειτουργούν πριν
το 1955
Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων λαμβάνοντας υπόψη:
α) το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (βλ. αναλυτικά την κοινή εγκύκλιο οδηγία
118939/Θ1/19-7-2016, ΑΔΑ 76774653ΠΣ-5Ω9),
β) το γεγονός ότι πολλοί παλαιοί χώροι λατρείας ιστορικών θρησκευτικών
κοινοτήτων (οι κυριότερες εκ των οποίων έχουν ήδη προσλάβει νομική
προσωπικότητα ως θρησκευτικά ή εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4301/2014) δεν έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για
ευκτήριους οίκους που λειτουργούν διαρκώς και αδιαλείπτως επί πολλές δεκαετίες
και πάντως προ του 1955,
5
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γ) την ανάγκη καταχώρησης στο τηρούμενο μητρώο των θρησκευτικών λειτουργών
των χώρων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκυρη και έγκαιρη
πληροφόρηση των ληξιαρχείων για τις ιερουργίες με αστικές συνέπειες που τελούν
και να διασφαλιστεί η δημόσια τάξη αλλά και τα πάσης φύσεως δικαιώματα των
πολιτών,
δ) το γεγονός ότι η τυχόν διατήρηση αυτής της εκκρεμούς κατάστασης μπορεί να
οδηγήσει σε προσβολή των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των
θρησκευομένων και των θρησκευτικών κοινοτήτων, χωρίς να δικαιολογείται από την
αρχή της αναλογικότητας,
ε) την ανάγκη να προστατευθεί η ασφάλεια και η υγεία των συναθροιζόμενων
πιστών στους χώρους λατρείας, σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις και
τη νομιμότητα ή μη των οικοδομών που αυτές ορίζουν ανά κατηγορία και χρόνο
κατασκευής τους,
διευθετεί το υπάρχον επί μακρόν εκκρεμές ζήτημα με την έκδοση διαπιστωτικής
πράξης για κάθε παλαιό χώρο λατρείας. Η διαπιστωτική πράξη θα επέχει θέση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και θα επιφέρει όλες τις σχετικές έννομες συνέπειες.
Προϋπόθεση για την υποβολή της σχετικής αίτησης στη Διεύθυνση Θρησκευτικής
Διοίκησης του ΥΠΠΕΘ είναι οι χώροι λατρείας να λειτουργούν συνεχώς και
αδιαλείπτως στο συγκεκριμένο κτίριο ή τμήμα του πριν την 09-08-1955 (δηλαδή προ
της έναρξης ισχύος του συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών), μέχρι και
σήμερα.
Οι διαδικασίες για την υποβολή της αίτησης αναφέρονται στην Εγκύκλιο υπ’ αριθ.
176169/Θ1/19-10-2018 «Διαδικασία αναγνώρισης χώρου λατρείας, προ του 1955
υφισταμένου, τυπικής ή άτυπης μορφής οργάνωσης, θρησκείας και δόγματος
θρησκευτικών κοινοτήτων» (ΑΔΑ ΩΑ3Υ4653ΠΣ-8Β3) η οποία έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η εγκύκλιος σε μορφή pdf
6
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Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/news/37971-31-10-18-epilysi-tou-xroniouprovlimatos-elleipsis-adeion-efktirion-oikon-istorikon-thriskeftikon-koinotiton-pouleitourgoyn-prin-to-1955

Διευκρινιστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την χορήγηση Δελτίων
Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018 από τις Περιφερειακές
Ενότητες της χώρας (εκτός της Περιφέρειας Αττικής και της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης)
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
εξέδωσε εγκύκλιο (ΑΔΑ:7ΤΥ8465Θ1Ω-Ν0Υ), η οποία αφορά σε στη χορήγηση
Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018 από τις Περιφερειακές Ενότητες της
χώρας

(εκτός

της

Περιφέρειας

Αττικής

και

της

Περιφερειακής

Ενότητας

Θεσσαλονίκης).
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για το έτος 2018, χορηγείται Δελτίο Μετακίνησης:
1) Στα Άτομα με Αναπηρίες:
- Ελληνικής υπηκοότητας,
- υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
- υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α'),
- υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από
εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
- αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το
καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του
7
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1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς
των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας
και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν
παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι
το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των
23.000 ευρώ (είκοσι τριών χιλιάδων €) ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό
εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 ευρώ (είκοσι εννέα χιλιάδων €), (το
ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ευρώ προσαυξάνεται
με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και
βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω),
παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:
Στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (εκτός από Περιφέρεια Αττικής και την
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης), με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας της
Περιφερειακής τους Ενότητας.
Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή
φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄ 191) και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και
λαμβάνουν Δελτίο-Κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.
2) Στα Άτομα με Αναπηρίες:
- Ελληνικής υπηκοότητας,
- υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
- υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που
κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τΑ'),
8
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- υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από
εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
- αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το
καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς
των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας
και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, εφόσον
κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο
εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών
λεωφορείων των ΚΤΕΛ εφόσον διαμένουν μόνιμα σε μία από τις Περιφερειακές
Ενότητες της χώρας (εκτός από Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα
Θεσσαλονίκης).
Χορήγηση δελτίων στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (εκτός από
Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης)
Tα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι όσο και από τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέχρι 31/12/2018.
Σε ότι αφορά στα δελτία των δικαιούχων δωρεάν μετακίνησης με τις αστικές
συγκοινωνίες της Περιφερειακής Ενότητάς τους, καθώς και των συνοδών τους κατά
τη θεώρηση ή την έκδοση αυτών θα επικολλάται ένα κουπόνι ετήσιας ισχύος. Η
παράδοση των κουπονιών θα γίνεται από τα ΚΤΕΛ στις αρμόδιες Δ/νσεις των
Περιφερειακών Ενοτήτων.
Η παράδοση και παραλαβή κουπονιών θα γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης –
παραλαβής το οποίο θα αποστέλλεται στη Δ/νση Πολιτικών ΑμεΑ του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όσα κουπόνια δεν
χρησιμοποιηθούν θα επιστραφούν στα ΚΤΕΛ.
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Αν κατά την ανανέωση το Δελτίο είναι κατεστραμμένο ή δεν υπάρχει χώρος στην
πίσω πλευρά του, παρέχεται καινούργιο, αν όμως υπάρχει τότε θα αναγράφεται είτε
ιδιοχείρως είτε εντύπως σε αυτό και θα σφραγίζεται από την Υπηρεσία η ένδειξη "
ισχύει μέχρι 31-12-2018".
Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων η
ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 5η-11-2018 και λήξης η 31η -12-2018.
Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το έτος 2018 και για όσο διάστημα από το
επόμενο έτος (2019) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική
Απόφαση για τη χορήγησή του (άρθρο 2 παρ. 1 της α) σχετικής ΚΥΑ
Δείτε

ολόκληρη

την

εγκύκλιο,

στην

οποία

περιλαμβάνονται

και

τα

απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των Δελτίων, στην ιστοσελίδα:
https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%227%CE%A4%CE%A5
8465%CE%981%CE%A9-%CE%9D0%CE%A5%22&page=0

Οι 29 πρώτες εντάξεις για έργα αγροτικής οδοποιίας ύψους 23
εκατ. ευρώ
Χρηματοδοτήσεις ύψους 23.075.531,05 ευρώ για έργα αγροτικής οδοποιίας σε 29
Δήμους της χώρας, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
κ. Αλέξη Χαρίτση.
Οι χρηματοδοτήσεις αυτές εντάσσονται στην Πρόσκληση IV του Προγράμματος
«ΦιλόΔημος» συνολικού προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ, για τον Άξονα
Προτεραιότητας

«Δράσεις

για

τη

βελτίωση

της

αγροτικής

οδοποιίας».

Η συγκεκριμένη Πρόσκληση έρχεται να απαντήσει στην πάγια ανάγκη για βελτίωση
της αγροτικής οδοποιίας, με προτεραιότητα στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε
γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Στόχος είναι η μείωση του κόστους
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μεταφοράς των προϊόντων, η ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση των γεωργικών
μηχανημάτων, καθώς και η ταχύτερη και οικονομικότερη μεταφορά των ευπαθών
προϊόντων.
Η υποβολή των προτάσεων που ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου λήγει στις 31
Δεκεμβρίου 2018, ενώ η ένταξη των προτάσεων γίνεται με άμεση αξιολόγηση.
Για να δείτε τον πίνακα των έργων και τα ποσά χρηματοδότησης, μεταβείτε στην
ιστοσελίδα:http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/PressReleases/?id=07e5a35
4-46cc-418a-881b-d81ba83c70ea

Πηγή: http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/PressReleases/?id=07e5a35446cc-418a-881b-d81ba83c70ea

Τοποθέτηση 11 ιατρών οπλιτών θητείας σε άγονες περιοχές
O αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας

κ. Παναγιώτης Ρήγας και ο

Αναπληρωτής

Πολάκης,

υπουργός

Υγείας

κ.

Παύλος

υπέγραψαν

κοινή

υπουργική απόφαση για την τοποθέτηση έντεκα (11) ιατρών οπλιτών θητείας σε
Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΠΙ), σε Περιφερειακά Ιατρεία(ΠΙ) και σε
Κέντρα Υγείας (ΚΥ), σε άγονες και προβληματικές περιοχές της χώρας.
Στους συγκεκριμένους οπλίτες ιατρούς, παρέχεται η δυνατότητα για ταυτόχρονη
αναγνώριση του χρόνου στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και ως χρόνου
εκπλήρωσης της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, με δαπάνη του
Υπουργείου Υγείας.
Συγκεκριμένα, οι ιατροί οπλίτες, τοποθετούνται: Στο ΠΙ Ανθηρού Καρδίτσας, στο
ΠΠΙ Αλοννήσου, ΠΙ Μαγγανίτη Ικαρίας, ΠΠΙ Μεγίστης, ΠΙ Παρπαριάς Χίου,
ΠΙ Φιλίων Αχαΐας, ΠΠΙ Ραχών Ικαρίας, ΠΙ Βρυσάς Λέσβου, ΚΥ Ευδήλου
11
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Ικαρίας,

ΠΙ Λιχάδας

Εύβοιας,

ΠΙ Κατωμερίου

Μεγανησίου (ευθύνης

ΚΥ

Βασιλικής).

Πηγή: http://www.mod.mil.gr/anakoinoseis-typoy/topothetisi-11-iatron-oplitonthiteias-se-agones-periohes

Δημοσίευση του τεύχους «Οδηγίες αυτοπροστασίας
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

σε

Η εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής,
δεν άφησε ανεπηρέαστη τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Οι έντονες χιονοπτώσεις
και βροχοπτώσεις στη Θεσσαλονίκη, αλλά και οι πρόσφατες τραγωδίες στη Μάνδρα
και το Μάτι Αττικής, επιβάλλουν την εντατικοποίηση της προσπάθειας προκειμένου
να περιοριστούν στο μέλλον οι συνέπειες παρόμοιων περιστατικών.
Καθίσταται, πλέον, επιτακτική η ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης των πολιτών για
κρίσιμα θέματα πολιτικής προστασίας, αλλά και παροχής αποτελεσματικών
υπηρεσιών σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες.
Ο

Δήμος

Θεσσαλονίκης

προχώρησε

στη

σύνταξη

του

τεύχους «Οδηγίες

αυτοπροστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», ώστε οι πολίτες να είναι
σε θέση να γνωρίζουν πώς να προστατευτούν, έχοντας στη διάθεσή τους χρήσιμες
πληροφορίες, όπως προκύπτουν από το σχεδιασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ο Οδηγός έχει αναρτηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Οδηγίες αυτοπροστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται οι θεματικές συναντήσεις που διοργανώνονται από
το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την ενημέρωση των δημοτών
σχετικά

με

τις

οδηγίες

αυτοπροστασίας

χιονοπτώσεις, πλημμύρες, κλπ).
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Οι συναντήσεις, που ξεκίνησαν ήδη από τη Β΄ Δημοτική Κοινότητα στις 24
Οκτωβρίου, συνεχίζονται και στις υπόλοιπες Κοινότητες με ελεύθερη είσοδο, κάθε
Τετάρτη και ώρα 18.00. Εντός του Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι
συναντήσεις:
07.11.2018: Γ΄ Δημοτική Κοινότητα (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 3oυ ΓΕΛΓυμνασίου – Ολυμπιάδος 137)
14.11.2018: Α΄ Δημοτική Κοινότητα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – Βασ.
Γεωργίου Α’ 1, Δημαρχείο)
21.11.2018: Δ’ Δημοτική Κοινότητα (Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας – Κλεάνθους 57)
28.11-2018: Ε΄ Δημοτική Κοινότητα (Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο – Γ.
Βαφόπουλου 3)
Πηγή: https://thessaloniki.gr/

Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και
άλλες διατάξεις (σε δημόσια διαβούλευση)
O Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης, έθεσε από 29
Οκτωβρίου 2018 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Για την
κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και άλλες διατάξεις» και καλεί τους
κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας
προτάσεις,

προκειμένου

να

βελτιωθούν

οι

διατάξεις

του

νομοσχεδίου.

Λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη ότι, με το ανωτέρω σχέδιο νόμου, ρυθμίζεται επείγον
και κρίσιμο θέμα για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που συνήφθησαν
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., καθόσον το εν
λόγω νομοσχέδιο: α) αποτελεί προϊόν μεθοδικής συνεργασίας του Υπουργείου
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Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το Υπουργείο Οικονομικών και το
Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ., β) συμβάλλει στην πλέον επωφελή για το δημόσιο συμφέρον και την
ανάπτυξη

της

εθνικής

και

τοπικής

οικονομίας

μέθοδο

αξιοποίησης

των

περιφερειακών λιμένων που ανήκουν στην αρμοδιότητα των δέκα (10) Οργανισμών
Λιμένος Α.Ε., μέσω της σύναψης συμβάσεων υπο-παραχώρησης του δικαιώματος
εκμετάλλευσης συγκεκριμένων ή/ και συνδυασμένων επιχειρησιακών μονάδων ή/
και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων
διαφόρων λιμένων (εφεξής «Συνδυασμένες Δραστηριότητες»), γ) αποσκοπεί στην
προσέλκυση επενδυτών με εξειδικευμένη εμπειρία, που επιτρέπει τη στοχευμένη
ανάπτυξη των υπο-παραχωρούμενων λιμενικών δραστηριοτήτων/ επιχειρησιακών
μονάδων των περιφερειακών λιμένων και δ) συνιστά πολιτική επιλογή που
συνειδητά εναρμονίζεται με τη μακροχρόνια ευρωπαϊκή πρακτική και εμπειρία στη
λιμενική βιομηχανία, η οποία δίνει τη δυνατότητα επιλογής εξειδικευμένων
επενδυτών, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.
Παράλληλα, τέθηκαν προς διαβούλευση λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου

Ναυτιλίας

και

Νησιωτικής

Πολιτικής

που

αφορούν:

α)

στον

εκσυγχρονισμό της διαδικασίας πρόσληψης Πλοηγών, β) σε βελτιώσεις του ν.
4504/2017 (Α’ 184), γ) σε επείγουσες τροποποιήσεις του ν. 4256/2014 (Α’ 92) σε
συνάρτηση με την επικείμενη εφαρμογή του Μητρώου τουριστικών πλοίων και
μικρών

σκαφών

αλλά

και

με

την

απρόσκοπτη

λειτουργία

της

αγοράς

επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, δ) σε επέκταση αρμοδιοτήτων της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο σύνολο της νησιωτικής
επικράτειας, πλην νήσου Κρήτης, για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά, ε) σε αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου που διέπει το εκπαιδευτικό προσωπικό των Ακαδημιών Εμπορικού
Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της Επικράτειας και σε επείγουσες ρυθμίσεις για το Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π.Μ. Μακεδονίας, στ) σε βελτίωση του π.δ. 31/2018 αναφορικά με τις σχολές
ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, του Γενικού Κανονισμού Λιμένος αριθ. 20/1999,
όπως ισχύει, και σε καθιέρωση Ημέρας Πρόληψης Θαλασσίων Ατυχημάτων και
Πνιγμών, ζ) στην ενίσχυση της ναυτεργατικής νομοθεσίας, με πρόβλεψη
υποχρεωτικής ανασύστασης ναυτολογίου των πλοίων και ηλεκτρονικής πληρωμής
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ναυτικών δια τραπέζης, για την περαιτέρω ενίσχυση των δικαιωμάτων των
εργαζομένων και η) σε αναμόρφωση διατάξεων αρμοδιότητας του Λιμενικού
Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.
Πηγή: http://www.opengov.gr/ynanp/?p=1207

Εναρμόνιση νομοθετικού πλαισίου για την έκδοση ηλεκτρονικών
τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων (σε δημόσια
διαβούλευση)
Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Δραγασάκης και ο
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, έθεσαν
από 29/10/2018, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου ‘για την
εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, για την
έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων’.
Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε
κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για
την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα
διαρκέσει μέχρι τις 08/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00.
Πηγή: http://www.opengov.gr/ypoian/?p=9784

ΟΑΕΔ: Έναρξη Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές προσωρινής
υποδοχής (Γ΄ Κύκλος), για 2.082 θέσεις πλήρους απασχόλησης
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Ξεκίνησε την Τετάρτη 31/10/2018 και λήγει τη Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 12η
μεσημβρινή η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους,
εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, για 2.082 θέσεις πλήρους απασχόλησης, που
δημιουργούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Προγράμματος Κοινωφελούς
Χαρακτήρα σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές
προσωρινής υποδοχής (Γ΄ Κύκλος).
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο –αποκλειστικά μέσω του
διαδικτύου - στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό
πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης.
Δελτίο τύπου
Δημόσια Πρόσκληση
Παράρτημα I (Αριθμός διατιθέμενων θέσεων ανά Επιβλέποντα Φορέα, Υπηρεσία
Τοποθέτησης και Ειδικότητα)
Παράρτημα II (Προσοντολόγιο)
Παράρτημα III (Προσοντολόγιο)

Πηγή: http://www.oaed.gr/

Μέτρα για τους πληγέντες του Μαντουδίου
Για τη στήριξη των πολιτών οι οποίοι επλήγησαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και
τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν στο Μαντούδι Ευβοίας μετά την
29.09.2018, με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών κ. Κατερίνας Παπανάτσιου,
λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:
- Παρατείνονται μέχρι και την 01.04.2019 οι προθεσμίες καταβολής των
βεβαιωμένων οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια
16
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κατοικία ή εγκατάσταση (έδρα) στις Δημοτικές Ενότητες Κηρέως, Ελυμνίων και
Νηλέως του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας
Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που λήγουν ή έληξαν από 29.09.2018
μέχρι και την 01.04.2019. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και
πρόσωπα,

παρατείνονται

και

οι

προθεσμίες

καταβολής

των

δόσεων

ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
- Αναστέλλεται μέχρι και την 01.04.2019 η πληρωμή των βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων την 29.09.2019 οφειλών, των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Πηγή: https://www.minfin.gr/web/guest/-/metra-gia-tous-plegentes-toumantoudiou?inheritRedirect=true&redirect=%2F

Εξυπηρέτηση κοινού από το Τμήμα Πιστοποίησης προσόντων του
ΕΟΠΠΕΠ
Ο

Εθνικός

Οργανισμός

Πιστοποίησης

Προσόντων

&

Επαγγελματικού

Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σας ενημερώνει ότι, εν όψει της προετοιμασίας
των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ,
1ης περιόδου 2018, το Τμήμα Πιστοποίησης Προσόντων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δεν
δέχεται κοινό από τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 9
Νοεμβρίου 2018.
Θα ακολουθήσουν σχετικά νεώτερες ανακοινώσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
Πηγή: http://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα διατήρησης νέων
θέσεων εργασίας
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Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού παρατείνει μέχρι τη Δευτέρα
12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 23:59 την προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών
αιτήσεων στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση
νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της
απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην
ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Πηγή: http://www.oaed.gr/

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης
προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων

επενδυτικών

σχεδίων

Με νομοθετική διάταξη που προωθεί το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η
προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε
προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους παρατείνεται ως εξής:
Α. Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν.3299/04 και εμπίπτουν στις
διατάξεις της παραγράφου 1.α του άρθρου 76 του ν.4399/16 ή τις διατάξεις της
παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν.3299/04, έως τις 30/6/2019.
Β. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο ν.3908/11 έως τις 31-122019, με δυνατότητα χρήσης των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του
ΠΔ 33/2011, δηλαδή επί πλέον παράτασης 2 ετών εφ’ όσον έως τις 31-12-2019 έχει
υλοποιηθεί το 50% του επενδυτικού σχεδίου που εγκρίθηκε.

Πηγή: http://www.mindev.gov.gr/
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Ξεκίνησε τη Δευτέρα 5-11-2018 η διανομή των σχολικών γευμάτων
Ξεκίνησε τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018, σταδιακά, η διανομή ζεστών γευμάτων στα
σχολεία. Το πρόγραμμα απευθύνεται συνολικά σε 153.244 μαθητές, 950 σχολείων,
63 Δήμων όλης τη χώρας. Μετά τον ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, το
πρόγραμμα αναπτύσσεται εντός της εβδομάδας σε 831 σχολεία όλης της
επικράτειας, καλύπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το 90% των μαθητών που
εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν. Οι υπόλοιπες σχολικές μονάδες θα
ενταχθούν στο πρόγραμμα εντός των επόμενων ημερών.
Ο θεσμός του ζεστού γεύματος στα σχολεία, ο οποίος συμπληρώνει φέτος τρία
χρόνια επιτυχούς εφαρμογής, αποτελεί εθνικό πρόγραμμα, ενταγμένο στον κρατικό
προϋπολογισμό και για την υλοποίησή του διατίθενται 50 εκατ. ευρώ. Συγκριτικά με
τον αριθμό των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα τη σχολική περίοδο
2017-2018, φέτος σημειώνεται αύξηση που ξεπερνά το 20%, γεγονός που
αποδεικνύει τη θετική αποδοχή από τους μαθητές, τους γονείς και την εκπαιδευτική
κοινότητα. Τα πολλαπλά οφέλη του προγράμματος έχουν θετική αντανάκλαση και
στην ανάπτυξη της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής, καθώς τα προϊόντα που
επιλέγονται για την παρασκευή των γευμάτων, η οποία γίνεται σε συνεργασία με το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, είναι ντόπια και υψηλής διατροφικής αξίας. Παράλληλα,
μέσω του προγράμματος διευρύνεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας στις τοπικές
κοινωνίες.
Πηγή: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/11666.pdf

Σύσταση Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Εξωτερικού με έδρα
το Βουκουρέστι
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4895 Β’/01-11-2018) δημοσιεύθηκε η κοινή
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου
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και της Υφυπουργού Παιδείας, αρμόδιας για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο
εξωτερικό, κ. Μερόπης Τζούφη, σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η με αρ.
Φ.821/3401Κ/207807/Η2/14

(ΦΕΚ

3543

Β΄/30-12-2014)

απόφαση

«Περί

καθορισμού έδρας και περιοχής ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης των
Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών του Εξωτερικού».
Σύμφωνα με την απόφαση καθορίζεται η έδρα και η περιοχή ευθύνης των
Συντονιστών Εκπαίδευσης των Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών
του Εξωτερικού, ως εξής:
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Στο Γραφείο του Συντονιστή Εκπαίδευσης στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο
Βουκουρέστι υπάγονται οι χώρες: Μολδαβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σερβία,
Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία και ΠΓΔΜ.
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Στο Γραφείο του Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη
Μαριούπολη υπάγονται οι χώρες: Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Ουκρανία,
Ρωσία, Καζακστάν,

Κιργιζία,

Λευκορωσία,

Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν,

Τουρκμενιστάν.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθ. Φ.821/3401Κ/207807/Η2/14 (Β’
3543)

απόφαση «Καθορισμός

έδρας

και

περιοχής

ευθύνης

των

Συντονιστών Εκπαίδευσης των Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών
Αρχών του Εξωτερικού», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
Η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων για τη σύσταση Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Εξωτερικού
στο Βουκουρέστι στοχεύει στην καλύτερη εκπαιδευτική και διοικητική οργάνωση της
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.
Το έγγραφο σε μορφή pdf
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Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/news/38001-02-11-18-systasi-syntonistikoygrafeiou-ekpaidefsis-eksoterikoy-me-edra-to-voukouresti-3

Ισχυροποιείται ο θεσμικός ρόλος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ- Για
πρώτη φορά αποκτά θέση Αντιπροεδρίας στην Επιτροπή
Τουρισμού του ΟΟΣΑ- Αντιπρόεδρος για το 2019 εξελέγη ο Γ.Γ.
Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Γ. Τζιάλλας
Η Ελλάδα για πρώτη φορά διεκδίκησε και απέκτησε θέση Αντιπροεδρίας στην
Επιτροπή Τουρισμού του ΟΟΣΑ για το 2019, με πρωτοβουλία της Υπουργού
Τουρισμού, κας Έλενας Κουντουρά. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Γενικός Γραμματέας
Τουριστικής Πολιτικής& Ανάπτυξης, κ. Γιώργος Τζιάλλας. Η εκλογή του έγινε στο
πλαίσιο της 102ης συνεδρίασης της Επιτροπής στην έδρα του Οργανισμού στο
Παρίσι.
Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στο έργο ενός
εκ των κορυφαίων οργάνων εκπροσώπησης του τουρισμού παγκοσμίως.

Η

Επιτροπή Τουρισμού του ΟΟΣΑ συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO) και την
Οικονομική Συνεργασία Ασίας- Ειρηνικού (APEC), κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ και
συνεργαζόμενες χώρες, για τη διαμόρφωση διεθνών προτεραιοτήτων και πολιτικών
στον τουρισμό.
Είχε προηγηθεί το 2017 η Ελληνική Προεδρία στην επετειακή 100η Συνεδρίαση της
Επιτροπής Τουρισμού του ΟΟΣΑ, με προεδρεύουσα την Υπουργό Τουρισμού, κα
Έλενα Κουντουρά.
Πηγή: http://www.mintour.gov.gr/PressRoom/PressReleases/isxyropoieitai-o8esmikos-rolos-ths-elladas-ston-oosa-gia-prwth-fora-apokta-8esh-antiproedriassthn-epitroph-toyrismoy-toy-oosa-antiproedros-gia-to-2019-ejelegh-o-g-g-toyristikhspolitikhs-anaptyjhs-g-tziallas
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Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων
Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων
διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 625
εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 8 Φεβρουαρίου 2019.
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 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 7 Νοεμβρίου 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 9 Νοεμβρίου 2018 (Τ+2).
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:
22
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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 6 Νοεμβρίου 2018 έως και Πέμπτη 8 Νοεμβρίου
2018.
2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή
μέχρι και την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 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-26?inheritRedirect=true&redirect=%2F

Υπογράφηκε η απόφαση για την έγκριση του Περιφερειακού
Χωροταξικού Πλαισίου Ηπείρου
Με απόφαση που συνυπέγραψαν, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Γιώργος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Σωκράτης Φάμελλος, εγκρίθηκε
το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Ηπείρου, το οποίο αναθεωρεί και
αντικαθιστά το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και
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Αειφόρου Ανάπτυξης της ίδιας Περιφέρειας. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και
περιβαλλοντικά το ΠΧΠ.
Σχετικό Ενημερωτικό Σημείωμα
Χάρτης

Πηγή: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=5944&language=elGR

Δελτίο Δημοσιότητας 25ου Προγράμματος Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 50 θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς)
προς παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων “Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού” στην Ελλάδα.
Η υποτροφία έχει υποχρεωτική διάρκεια επτά (7) μήνες και χορηγείται αποκλειστικά
για την παρακολούθηση ειδικού κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων ελληνικής
γλώσσας και πολιτισμού. Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το πρόγραμμα θα
υλοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Η

προθεσμία

υποβολής

ηλεκτρονικής

υποψηφιότητας

στο

e-

mail: foreigners@iky.gr λήγει στις 11/11/2018. Ο φάκελος με όλα τα παραστατικά θα
πρέπει

να

αποσταλεί

ταχυδρομικώς

(με

σφραγίδα

ταχυδρομείου)

έως

τις 19/11/2018.
Σημειώνεται ότι, λόγω του περιορισμένου χρόνου επεξεργασίας των αιτήσεων μέχρι
την έναρξη των μαθημάτων (Δεκέμβριος 2018), οι υποψήφιοι θα πρέπει, αφού
κάνουν τις απαραίτητες επικυρώσεις, να στείλουν οι ίδιοι τα δικαιολογητικά που
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απαιτούνται
Οι

όροι

και

με
οι

σφραγίδα
προϋποθέσεις

ταχυδρομείου
περιγράφονται

έως

τις

19/11/2018.

στην

οικεία

προκήρυξη

https://www.iky.gr.

Πηγή: https://www.iky.gr/el/anakoinoseis/item/3153-deltio-dimosiotitas-25ouprogrammatos-ellinikis-glossas-kai-politismoy

Μεγάλη Συναυλία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας
κατά των Γυναικών
Η 25η Νοεμβρίου αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως η ημέρα για την εξάλειψη της βίας
κατά των γυναικών, υπενθυμίζοντας ότι δεν αποτελεί ιδιωτική υπόθεση. Απεναντίας,
η ψυχολογική, σεξουαλική, σωματική ή λεκτική βία κατά των γυναικών, αποτελεί
σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που δεν περιορίζεται σε σύνορα,

κοινωνικούς,

οικονομικούς ή πολιτισμικούς περιορισμούς, αλλά μας αφορά όλους και όλες.
H Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) τιμά και φέτος την Παγκόσμια
Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, όχι ως μια ακόμη επέτειο, αλλά
ως μια «κραυγή» αναγκαιότητας για την εξάλειψή της.
Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των
Γυναικών, η ΓΓΙΦ διοργανώνει μεγάλη συναυλία την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την Ευανθία Ρεμπούτσικα και την Έλλη
Πασπαλά, με στόχο να αναδείξει το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών στη
χώρα μας.

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων καλεί όλους και όλες να
συμμετάσχουν στην εκδήλωση, λέγοντας ΟΧΙ σε κάθε μορφής έμφυλης βίας.
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Με το μήνυμα «δεν είσαι η μόνη – δεν είσαι μόνη», παροτρύνουμε όλες εκείνες
τις γυναίκες που υποφέρουν σιωπηλά να υπερβούν την εσωστρέφεια αυτής της
μοναξιάς και, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία, να απευθυνθούν στις δομές
της ΓΓΙΦ και να σπάσουν τη σιωπή τους.

Πηγή: http://www.isotita.gr/

Το Αθέατο Μουσείο παρουσιάζει μια άγνωστη γερμανική ανασκαφή
στα χρόνια της Κατοχής
Το Αθέατο Μουσείο είναι η επιτυχημένη δράση του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου που προβάλλει επιλεγμένες αρχαιότητες από τον κόσμο των αποθηκών.
Μετά από 17 θαυμάσια σύνολα αντικειμένων που παρουσιάστηκαν έως τώρα, το
Αθέατο Μουσείο υποδέχεται τα ευρήματα και το αρχείο της γερμανικής
ανασκαφής στη νεολιθική μαγούλα Βισβίκη στη Θεσσαλία. Πρόκειται για πήλινα
αγγεία, εργαλεία, μικροευρήματα, καθώς και έγγραφα, ζωγραφικές αναπαραστάσεις
και συσκευασίες ευρημάτων, που ήλθαν στο φως τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του
1941 στη μαγούλα Βισβίκη, κοντά στο Βελεστίνο από την σκαπάνη του Γερμανού
καθηγητή Προϊστορίας και Πρωτο-ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και
αξιωματικού του γερμανικού στρατού, Hans Reinerth. Τα ευρήματα και το αρχείο της
ανασκαφής μεταφέρθηκαν το 1942 στη Γερμανία και επέστρεψαν τμηματικά το
1946, το 1949 και το 2014 στην Ελλάδα. Αναδύθηκαν από τις αποθήκες του
Μουσείου για πρώτη φορά την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου και παρουσιάζονται στην
«αίθουσα του βωμού» (αιθ. 34) για να παραμείνουν εκεί ως την Κυριακή 30
Δεκεμβρίου 2018.
Στις 16 και 30 Νοεμβρίου και στις 14 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή, καθώς και
στις 11 και 25 Νοεμβρίου και στις 16 και 23 Δεκεμβρίου ημέρα Κυριακή, ώρα
13.00, αρχαιολόγοι του Μουσείου υποδέχονται τους επισκέπτες στο χώρο της
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έκθεσης και συνομιλούν μαζί τους για το χρονικό και τους πρωταγωνιστές της
ανασκαφής, καθώς και για την οδύσσεια των ευρημάτων.
Ημερομηνίες παρουσιάσεων:
16 και 30 Νοεμβρίου και 14 Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή και
11 και 25 Νοεμβρίου και 16 και 23 Δεκεμβρίου ημέρα Κυριακή,
Ώρα έναρξης: 13.00,
Για την παρακολούθηση της παρουσίασης είναι απαραίτητη η προμήθεια
εισιτηρίου και η δήλωση συμμετοχής κατά την προσέλευση. Θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 214 4856, 2132144858, 2132144866, 2132144893,
2132144889
Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 44, Αθήνα 10682
Email: eam@culture.gr
Ιστοσελίδα: www.namuseum.gr
Facebook: www.facebook.com/namuseum/

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ, ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πηγή: https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=2436

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στον 2ο Πανελλήνιο
Στατιστικής για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου
27
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη
της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα», διοργανώνει, για δεύτερη φορά, τον
«Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική». Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη
ταλαντούχων μαθητών που ενδιαφέρονται για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο
παραγωγής και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους,
αλλά και σε άλλους τομείς της κοινωνίας, όπως στην οικονομία και τη χάραξη
πολιτικής.
Δικαίωμα

συμμετοχής

στον

Διαγωνισμό

στη

Στατιστική

έχουν

ομάδες

αποτελούμενες από έναν ως τρεις μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας
και ιδιωτικής), των ακόλουθων κατηγοριών:
Κατηγορία Α: μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων
Κατηγορία Β: μαθητές Γυμνασίου
Κάθε ομάδα θα περιλαμβάνει έναν καθηγητή, ο οποίος θα εγγράφει τους μαθητές
στον διαγωνισμό μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα επιβλέπει την εργασία τους
καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.
Οι συμμετέχοντες, θα διαγωνισθούν σε 2 στάδια. Μόνο οι ομάδες που θα
προκριθούν και στα δύο αυτά στάδια του διαγωνισμού θα είναι μεταξύ των
επικρατέστερων υποψηφίων για τον Ευρωπαϊκό Στατιστικό Διαγωνισμό.
Η εργασία του 1ου σταδίου θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας
στο διαδίκτυο και θα αποτελείται από 3 τεστ με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι
ερωτήσεις αυτές θα έχουν τέσσερις 4 πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μία 1
μόνο θα είναι η σωστή.
Στο δεύτερο στάδιο, η εργασία θα αφορά τη δημιουργία μιας παρουσίασης σε
μορφή PDF. Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα θα πρέπει να πραγματοποιήσει ανάλυση
ενός συνόλου δεδομένων σε excel. Το σύνολο δεδομένων θα είναι καθολικό και θα
επιτρέπει τη διερεύνηση διαφορετικών πτυχών πληροφοριών, με βάση σχετική
καθοδήγηση από τους διοργανωτές του Διαγωνισμού.
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Πρώτο στάδιο εξέτασης:
Τεστ βασικών στατιστικών γνώσεων (10 ερωτήσεις)
Τεστ για τη χρήση των πηγών των επίσημων στατιστικών δεδομένων (10
ερωτήσεις)
Τεστ για την ερμηνεία στατιστικών αναφορών και πινάκων (10 ερωτήσεις)
Δεύτερο στάδιο εξέτασης:
Τεστ σχετικά με τα αποτελέσματα στατιστικών ερευνών.
Δύο νικήτριες ομάδες του εθνικού διαγωνισμού από κάθε κατηγορία συμμετεχόντων
θα συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική, που θα διεξαχθεί
ηλεκτρονικά στην αγγλική γλώσσα, τους μήνες Απρίλιο – Μάιο του 2019.
Βραβεία θα απονεμηθούν στις νικήτριες ομάδες, τόσο του εθνικού όσο και του
ευρωπαϊκού διαγωνισμού. Οι εγγραφές των ομάδων ξεκίνησαν στις 23 Οκτωβρίου
2018 και ολοκληρώνονται στις 27 Ιανουαρίου 2019.
Πηγή: http://www.ekt.gr/el/news/22358

Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από νέους
επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο
πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε
νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019», που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από
εθνικούς πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 1/10/2018 έως 31/12/2019 και
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επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Γεώργιο Κοσιώρη, προσκαλεί νέους
επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος ειδίκευσης να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2018-2019, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά επιστημονικό πεδίο των
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα
μεταπτυχιακά με δίδακτρα) των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης για το εαρινό
του ακαδημαϊκού έτος 2018-2019, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις
του Τμήματος Ψυχολογίας και του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες επιστήμονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν αίτηση-πρόταση υποψηφιότητας για τις θέσεις
που προκηρύσσονται ανά επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν τα
μαθήματα,

του

εκάστοτε

επιστημονικού

πεδίου,

των

προπτυχιακών

και

μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Κρήτης, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Διευκρινίζεται ότι
κάθε

ωφελούμενος

οφείλει

να

διδάξει

όλα

τα

μαθήματα

που

έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή
την αλλοδαπή το οποίο:
Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι
συναφές με το Επιστημονικό Πεδίο που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το
διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την
1/1/2008.
Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή
συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού
Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα
ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου
εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει
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τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν
της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά
κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.
Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 771,980 ευρώ και οι φάκελοι
υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 26
Νοεμβρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, kopanaki@uoc.gr
Στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
Πρόταση

για

την

πρόσκληση

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος

με

αρ.

πρωτ.:

29828/25.10.2018
Το Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης και το επιστημονικό πεδίο για το οποίο
υποβάλουν υποψηφιότητα.
Πληροφορίες:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Κρήτης
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, 741 50 Ρέθυμνο ή Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου,
700 13 Βούτες
Υπεύθυνοι: Βαρβάρα Κοπανάκη, Μαρία Καραβασίλη
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28310 77948, 2810 393190
E-mail: kopanaki@uoc.gr, karavasili@elke.uoc.gr
Σχετικά αρχεία:
Η Πρόσκληση, σε μορφή pdf

Πηγή: https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1075
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Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ
5/2018
Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 5/2018
ανακοίνωσης

του

Υπουργείου

Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας

και

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων για την πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων στις Ιατροδικαστικές
Υπηρεσίες Αθηνών, Πειραιώς, Λάρισας και Λαμίας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Ι.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Ι.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Ι.Υ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ Ι.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ Ι.Υ. ΛΑΜΙΑΣ
ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ Ι.Υ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

Πηγή:
http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%
9A%CE%97/tabid/64/itemid/3095/amid/532/.aspx

Δημόσια πρόσκληση σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ
Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του ΑΣΕΠ, η Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο
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10/2018 για την απασχόληση ανέργων σε 2.082 θέσεις πλήρους απασχόλησης,
διαφόρων

ειδικοτήτων

Πανεπιστημιακής,

Τεχνολογικής,

Δευτεροβάθμιας

και

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης «Προώθηση
της Απασχόλησης Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε

Κέντρα

Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ΤΟΣΚΕΔΠ και Δομές Προσωρινής Υποδοχής ή
Φιλοξενίας μέσω Δήμων, Περιφερειών και της Υπηρεσίας Υποδοχής και
Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής – Γ΄ Κύκλος», για
χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.
Οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να
συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο,
μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), έως και 12/11/2018 και ώρα
12η

μεσημβρινή,

στον

διαδικτυακό

ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας
ηλεκτρονικών

αιτήσεων ως

το

πιστοποιημένοι

σχετικό
χρήστες

τόπο

του

πεδίο

καταχώρισης

των

ηλεκτρονικών

υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών
πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη
σχετική

λίστα

του Παραρτήματος

Ι

της

10/2018 και μέχρι τρεις (3) Υπηρεσίες

Δημόσιας

Πρόσκλησης, Nο

τοποθέτησης ή/και Επιβλέποντες

Φορείς.
Επισημαίνεται ότι τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα ανά ειδικότητα τοποθέτησης
καθώς και τα δικαιολογητικά απόδειξης αυτών αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΙ
και

ΙΙΙ

αντίστοιχα

της

ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

στην

ιστοσελίδα

του

Οργανισμού (www.oaed.gr).
Περισσότερες πληροφορίες

παρέχονται

Πρόσκλησης.

Πηγή: http://www.asep.gov.gr/
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Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Προκήρυξη 13Κ/2017)
Εκδόθηκαν,

την

1η

Νοεμβρίου

2018,

τα

οριστικά

αποτελέσματα της

Προκήρυξης 13Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 33/19-10-2017, Τεύχος Προκηρύξεων
ΑΣΕΠ) για

την

πλήρωση

με

σειρά

προτεραιότητας, πενήντα

τριών

(53)

θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου

Αορίστου

Χρόνου

Πανεπιστημιακής,

Τεχνολογικής

και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο
Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) και στην Ιερά
Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
Οι πίνακες διοριστέων/προσληπτέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο
για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση
του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι
εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).
Πηγή: http://www.asep.gov.gr/
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