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Διαδικτυακή Εφαρμογή για το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.)
To Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι αρμόδιο για τη διαρκή αναβάθμιση
των δημοσίων υπηρεσιών μέσω διαδικασιών και προτύπων αυτο-αξιολόγησης. Στο
πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Ποιότητας & Προτύπων της Διεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού & Καινοτομίας είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή
πολιτικών αυτο-αξιολόγησης των δημοσίων υπηρεσιών, μέσω προτύπων Διοίκησης
Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.), όπως είναι το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.).
Ειδικότερα, το Κ.Π.Α. είναι ένα απλό και εύχρηστο εργαλείο ποιότητας, το οποίο
βοηθά τη δημόσια οργάνωση να γνωρίσει τον εαυτό της, εντοπίζοντας τόσο
τους αποδοτικούς τομείς λειτουργίας της, όσο και τους τομείς εκείνους που
χρήζουν

βελτίωσης.

Με

βάση

τα

ευρήματα

αυτά,

προτείνει

σχέδιο

ιεραρχημένων δράσεων και μέτρων βελτίωσης, το οποίο αποσκοπεί στην
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της. Με δεδομένο ότι η
διαδικασία αυτή έχει δυναμικό χαρακτήρα, συμβάλλει σημαντικά και στην
ανάπτυξη κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης.
Στην κατεύθυνση αυτή, η Υπηρεσία μας δημιούργησε διαδικτυακή εφαρμογή για το
Κ.Π.Α.,

η

οποία

είναι

προσβάσιμη

στο

δικτυακό

τόπο

https://e-

quality.minadmin.gov.gr. Εναλλακτικά, παρέχεται πρόσβαση διά μέσου του
ιστοτόπου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, www.minadmin.gov.gr
επιλέγοντας τον αντίστοιχο «Χρήσιμο Σύνδεσμο».
Σκοπός της εφαρμογής είναι η διάδοση του Κ.Π.Α. στις δημόσιες υπηρεσίες μέσω
ενός ηλεκτρονικού εργαλείου, καθώς και η διευκόλυνσή τους στη διαδικασία
εφαρμογής του.
Επί τούτου, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης απέστειλε και σχετική
εγκύκλιο προς όλες τις υπηρεσίες, γνωστοποιώντας την έναρξη λειτουργίας της εν
λόγω διαδικτυακής εφαρμογής και παρέχοντας οδηγίες για την εκτέλεση των
επιμέρους ενεργειών εφαρμογής του.
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Για να δείτε την εγκύκλιο σε μορφή pdf, πιέστε εδώ.

Κατάθεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2019
Το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018, προς
συζήτηση στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το έτος 2019.
Ο Κρατικός Προϋπολογισμός στηρίζεται σε μακροοικονομικό σενάριο βάσει του
οποίου ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης, σε σταθερές τιμές, προβλέπεται να είναι
2,1% και 2,5% για τα έτη 2018 και 2019 αντιστοίχως.
Για το έτος 2018, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι
θα διαμορφωθεί σε 3,98% του ΑΕΠ έναντι στόχου 3,5%. Η υπέρβαση του
δημοσιονομικού στόχου κατά 0,48% του ΑΕΠ δίνει στην Κυβέρνηση σημαντικό
περιθώριο απόδοσης μέρους του υπερπλεονάσματος με τη μορφή κοινωνικού
μερίσματος.
Οι ικανοποιητικές δημοσιονομικές επιδόσεις των ετών 2015-2018, καθώς και η
βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας επιτρέπουν τη
σταδιακή αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής, με σκοπό την ενίσχυση
του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, την υποστήριξη της βιώσιμης
ανάπτυξης και την αντιμετώπιση, με τρόπο στοχευμένο, χρονίων ελλειμμάτων στον
τομέα της κοινωνικής προστασίας.
Για το έτος 2019, η αλλαγή του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής υλοποιείται
μέσω των ακόλουθων μέτρων:
Από την πλευρά των εσόδων, (α) τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10%
μεσοσταθμικά,
επαγγελματιών,

(β)

τη

μείωση

ασφαλιστικών

αυτοαπασχολούμενων
4

και

εισφορών

αγροτών,

(γ)

ελεύθερων
τη

μείωση
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φορολογίας διανεμόμενων κερδών και (δ) τη σταδιακή μείωση του φόρου
εισοδήματος νομικών προσώπων από 29% σε 25% με μείωση κατά 1% κατ’
έτος.
Από την πλευρά των δαπανών, (α) την επιδότηση των ασφαλιστικών
εισφορών για νέους κάτω των 24 ετών, (β) την εισαγωγή ενός νέου
επιδόματος στέγασης με οικονομικά και οικογενειακά κριτήρια, (γ) την
ενίσχυση των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, (δ) την
ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Το συνολικό κόστος των περιγραφόμενων μέτρων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η
ενίσχυση του φακέλου για το επίδομα στέγασης, ανέρχεται σε 0,5% του ΑΕΠ. Eίναι
μάλιστα αυξημένο κατά περίπου 150 εκατ. ευρώ, έναντι των αντίστοιχων
δημοσιονομικών παρεμβάσεων του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η υιοθέτηση των ανωτέρω θετικών δημοσιονομικών παρεμβάσεων γίνεται χωρίς την
εφαρμογή του μέτρου της περικοπής των προσωπικών διαφορών κύριων και
επικουρικών

συντάξεων,

καθώς

και

των

αντίστοιχων

εξισορροπητικών

παρεμβάσεων, όπως αυτές είχαν συμπεριληφθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 για το 2019, με την εξαίρεση του μέτρου
ενίσχυσης των οικογενειακών επιδομάτων, το οποίο ήδη εφαρμόζεται από 1.1.2018.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού, τόσο τα περιγραφόμενα
μέτρα δημοσιονομικής επέκτασης όσο και η μη εφαρμογή των συνταξιοδοτικών και
εξισορροπητικών παρεμβάσεων είναι πλήρως συμβατά με το δημοσιονομικό στόχο
της χώρας, όπως αυτός τίθεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2019-2022.
Εισηγητική Εισαγωγική Επιστολή

1. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
2. ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
3. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
5
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Πηγή: https://www.minfin.gr/web/guest/-/d-t-katathese-kratikou-proupologismou2019?inheritRedirect=true&redirect=%2F

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος
Με τροπολογία που κατατέθηκε στις 21-11-2018 στη Βουλή νομοθετείται η
κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες – μέλη συνεταιρισμών,
αγροτικούς συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝΣΕΠ καθώς και για ανενεργές επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα:
Καταργείται η υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος 500 ευρώ για τις
Κοινωνικές

Συνεταιριστικές

Επιχειρήσεις

και

τους

Συνεταιρισμούς

Εργαζομένων.
Εξαιρούνται από το φορολογικό έτος 2018 και μετά από την υποχρέωση
καταβολής τέλους επιτηδεύματος, οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών,
οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί, οι Φορείς Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής
Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις,
ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή
αδράνεια.
Πρόκειται για μέτρα που στόχο έχουν να στηρίξουν τις εν λόγω επιχειρήσεις, ώστε
να παράσχουν φορολογικά κίνητρα για την ένταξη σε συνεταιριστικές μορφές
δραστηριότητας και για τη σύσταση συνεταιριστικών επιχειρήσεων, αλλά και για να
απαλλάξουν από φορολογικά βάρη τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή οντότητες που
δεν ασκούν πλέον επί της ουσίας επιχειρηματική δραστηριότητα.
Πηγή: https://government.gov.gr/katargisi-telous-epitidevmatos/
6
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Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους
Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας
22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς
Ξεκίνησε την Παρασκευή 23/11/2018 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 3/12/2018
και ώρα 12η μεσημβρινή, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων

από τους

ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού, πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών
Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, για 5.500 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για
χρονικό διάστημα 12 μηνών, στο Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης προσωπικού
Ιδιωτικού Δικαίου σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς.
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της
αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν
να

πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, καθώς και

την

αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε
άλλες χώρες (brain drain), προς αναζήτηση εργασίας, το οποίο προκαλεί σοβαρές
επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του
διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το
σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους
κωδικούς

πρόσβασης

σε

αυτή

(Ονομασία

Χρήστη

και

Συνθηματικό).

Για την διευκόλυνση τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την
ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ επιλέγοντας το πεδίο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- Οδηγίες
Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών
Πρόσβασης.
Δημόσια Πρόσκληση
ΦΕΚ
7
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Παράρτημα I (Αριθμός διατιθεμένων θέσεων ανά Φορέα Υποδοχής, Υπηρεσία
Τοποθέτησης και Ειδικότητα)
Παράρτημα ΙΙ Προσοντολόγιο
Παράρτημα ΙΙΙ Προσοντολόγιο
Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ

Πηγή:http://www.oaed.gr/-/eidiko-programma-apascholeses-gia-5-500-anergousptychiouchous-anotaton-ekpaideutikon-kai-technologikon-idrymaton-elikias-22-29eton-se-ypourgeia-kai-

Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και
εκπαιδευτές – Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές
εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις (σχέδιο νόμου σε
δημόσια διαβούλευση)
Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Γεώργιος Βασιλειάδης έθεσε σε
δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, στις 23/11/2018, το σχέδιο νόμου με τίτλο
«Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού – Προπονητές και εκπαιδευτές – Ιδιωτικά
γυμναστήρια και ιδιωτικές σχολές εκμάθησης αθλημάτων και άλλες διατάξεις».
Η διαβούλευση, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των ρυθμίσεων που περιλαμβάνει,
θα

ολοκληρωθεί

στις

3/12/2018,

ημέρα

Δευτέρα

και

ώρα

09.00.

Στο πλαίσιο αυτό καλείται κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος να
συμμετάσχει στη διαβούλευση καταθέτοντας τις προτάσεις του για τη βελτίωση των
προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Πηγή: http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=7001
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Συνεχίζεται η δημόσια διαβούλευση της Έκθεσης Αξιολόγησης της
κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της χώρας
Συνεχίζεται η δημόσια διαβούλευση της Έκθεσης Αξιολόγησης της κατάστασης των
θαλάσσιων υδάτων της χώρας, ύστερα από την ανάρτησή της στον ιστότοπο του
ΥΠΕΝ http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR.
Η υποβολή της Έκθεσης αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας στο πλαίσιο
εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ για την Θαλάσσια Στρατηγική και του
Ν.3983/2011, με τον οποίο εναρμονίζεται. Μετά από την ενεργό συμμετοχή πολιτών
και φορέων, θα συμβάλει καθοριστικά στην προστασία της ποιότητας των
θαλασσών της χώρας μας με βασικό κριτήριο την αειφορία και την προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Η οικοσυστημική προσέγγιση που κατοχυρώνει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία
για τη διατήρηση της καλής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων παρακολουθεί τις
ανάγκες της παρούσας γενεάς και ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον των
μελλοντικών.
Η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων της χώρας μας και η διατήρηση της
βιοποικιλότητας απαιτείται για τη διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας των
πολιτών, δεδομένου ότι οι θάλασσες της Ελλάδας έχουν ιδιαίτερη κοινωνική και
οικονομική αξία μέσα από ποικίλες δραστηριότητες (αλιεία, ιχθυοκαλλιέργεια,
τουρισμός κτλ.), αλλά και για την βελτίωση των συνθηκών του περιβάλλοντος της
χώρας μας.
Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων καλεί τους πολίτες και τους ενδιαφερόμενους φορείς να
συμμετέχουν ενεργά στη διαβούλευση, καταθέτοντας τις προτάσεις τους έως
την Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 23:59.
Πηγή: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=5971&language=elGR
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Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ένταξη του Νοσοκομείου
Κρατουμένων Κορυδαλλού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την ένταξη του Νοσοκομείου Κρατουμένων
Κορυδαλλού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως του Προεδρικού Διατάγματος 100 «Ένταξη του Νοσοκομείου
Κρατουμένων

Κορυδαλλού

στο

Εθνικό

Σύστημα

Υγείας

(Ε.Σ.Υ.)

και

μετονομασία του σε Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού» (ΦΕΚ
Α’ 193/20.11.2018).
Η ένταξη του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού στο Ε.Σ.Υ., η οποία είχε
εξαγγελθεί από το 2009 (ν. 3772/2009), υλοποιείται μετά από κοινή προσπάθεια
των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Υγείας και αποσκοπεί στην εκ βάθρων
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας για τους κρατουμένους, δηλαδή
για μια από τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Με το Π.Δ. 100/2018 το Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού αποκτά πλέον διττή
μορφή: αποκεντρωμένη μονάδα υγείας της 2ης Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας
του Υπουργείου Υγείας και κατάστημα κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μετονομάζεται σε Ειδικό Κέντρο
Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού. Ως μονάδα υγείας διασυνδέεται επιστημονικά με
το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων». Παρέχει υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, βραχεία νοσηλεία καθώς και παρακολούθηση και
υποστήριξη των χρονίως πασχόντων, καλύπτοντας έτσι όλες τις ανάγκες του
πληθυσμού των ασθενών κρατουμένων. Την επιστημονική ευθύνη λειτουργίας για
το ιατρικό, νοσηλευτικό και παρακλινικό έργο έχει το Υπουργείο Υγείας, ενώ το
Υπουργείο Δικαιοσύνης διατηρεί το έργο της διοίκησης και φύλαξης του
καταστήματος. Αυξάνονται σημαντικά οι θέσεις του ιατρικού, νοσηλευτικού και
λοιπού επιστημονικού προσωπικού, με κάλυψη όλων των απαραίτητων ειδικοτήτων.
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Τέλος, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών του ιατρείου που
λειτουργεί εντός του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού Ι, το οποίο πλέον
διασυνδέεται και υποστηρίζεται λειτουργικά από το Ειδικό Κέντρο Υγείας
Κρατουμένων Κορυδαλλού.
Πηγές:
http://www.ministryofjustice.gr/site/el/ΑΡΧΙΚΗ/tabid/64/itemid/3109/amid/532/.aspx
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/5920-entakshtoy-nosokomeioy-kratoymenwn-korydalloy-sto-ethniko-systhma-ygeias

Έγκριση των πρώτων αδειών εγκατάστασης Μονάδων
Καλλιέργειας
και
Επεξεργασίας
Τελικών
Προϊόντων
Φαρμακευτικής Κάνναβης
Εγκρίθηκαν στις 20-11-2018 οι δύο πρώτες άδειες εγκατάστασης Μονάδων
Καλλιέργειας και Επεξεργασίας Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης με
κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού, του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιου Πιτσιόρλα και του Υφυπουργού
Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

Τροφίμων

κ.

Βασίλη

Κόκκαλη.

Οι δύο πρώτες άδειες εγκρίθηκαν βάσει του νόμου 4523/2018, ο οποίος προβλέπει
την εγκατάσταση

και

λειτουργία

μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και

παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης αποκλειστικά για ιατρικούς
σκοπούς.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.mindev.gov.gr/έγκριση-των-πρώτων-αδειών-εγκατάστασ/

Πηγή: http://www.mindev.gov.gr/έγκριση-των-πρώτων-αδειών-εγκατάστασ/
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Ξεκίνησε η υλοποίηση του Προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» και
του Προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων,
λαχανικών και γάλακτος σε σχολεία της χώρας
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με Το
Υπουργείο

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης , υλοποιούν δύο προγράμματα διατροφής
και

διατροφικής

αξίας

που

απευθύνονται

σε

μαθητές Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.
Συγκεκριμένα:
► Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» το οποίο απευθύνεται συνολικά σε 153.244
μαθητές, 950 σχολείων, 63 Δήμων όλης τη χώρας και υλοποιείται για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
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.
Το πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην αντιμετώπιση όσο είναι δυνατόν των αναγκών
σίτισης των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και αφετέρου
στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποτροπή φαινόμενων
σχολικής διαρροής. Το σχολείο αποτελεί βασικό πεδίο εφαρμογής τέτοιου είδους
δράσεων, λόγω του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και ευρύτερα κοινωνικού του
ρόλου.
Τα «Σχολικά Γεύματα» παρασκευάζονται από επιλεγμένους προμηθευτές, που
διαθέτουν τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής σύμφωνα με τις αυστηρές
προδιαγραφές που έχουν οριστεί και γίνεται σε συνεργασία με το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο.

Τα

προϊόντα

είναι

ντόπια

και

υψηλής

διατροφικής

αξίας.

Επιπρόσθετα, προβλέπονται συνεχείς πιστοποιημένοι έλεγχοι από αρμόδιους
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φορείς κατά την προμήθεια, διαδικασία παρασκευής και διανομής των γευμάτων.
Παράλληλα, μέσω του προγράμματος διευρύνεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας
στις τοπικές κοινωνίες.
► Πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος
στα ελληνικά σχολεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Το

πρόγραμμα

δωρεάν

διανομής

φρούτων,

λαχανικών

και

γάλακτος,

προϋπολογισμού 16,5 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και έχει τριετή διάρκεια, έτσι ώστε στη λήξη του να έχει αυξηθεί το μερίδιο των
οπωροκηπευτικών και του γάλακτος στο διαιτολόγιο των παιδιών κατά το στάδιο της
διαμόρφωσης των διατροφικών συνηθειών τους.
Έχουν επιλεγεί περίπου 800 δημοτικά σχολεία της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της
Πάτρας και του Ηρακλείου Κρήτης, δηλαδή θα συμμετάσχουν περίπου 150.000
παιδιά.
Ανά σχολική χρονιά θα διανεμηθούν:
Φρούτα – Λαχανικά: 7 με 8 διανομές όπου θα διανεμηθούν περίπου 1.400 τόνοι
φρούτων και λαχανικών (μήλα αχλάδια, πορτοκάλια, μανταρίνια, ροδάκινα/ή
νεκταρίνια, βερίκοκα, τοματάκια τύπου cherry και αγγουράκια τύπου Κνωσού).
Όλα τα προϊόντα είναι της ανώτερης ποιοτικής κατηγορίας I και ελεγμένα από τις
υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων και των
Περιφερειών.
Γάλα: έως 23 διανομές γάλακτος. Το γάλα είναι παστεριωμένο και θα διανεμηθεί
σε μερίδα συσκευασίας των 250ml ανά μαθητή. Θα διανεμηθούν περίπου 800
τόνοι γάλακτος σε 3,4 εκατ. μερίδες.
Η εφαρμογή του προγράμματος στηρίζεται σε 3 πυλώνες: Τη διανομή φρούτων,
λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία, την εκπαίδευση στην υγιεινή διατροφή, τη
γεωργία και την κτηνοτροφία και την προβολή του με ομάδες στόχους, όπως είναι τα
παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί.
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Στην Ελλάδα το 84,5% των μαθητών καταναλώνουν 1 φρούτο καθημερινά και το
54,4% καταναλώνει και δεύτερο φρούτο. Το 63,8% των μαθητών καταναλώνουν μία
μερίδα λαχανικά καθημερινά και μόνο το 27,2% καταναλώνουν και δεύτερη μερίδα.
Το 15% των μαθητών δεν καταναλώνουν καθόλου φρούτα και το 36% δεν
καταναλώνουν καθόλου λαχανικά καθημερινά (Έρευνα ΕΥΖΗΝ του Χαροκόπειου
Πανεπιστημίου).
Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/news/38344-21-11-18-ksekinise-i-ylopoiisi-touprogrammatos-sxolika-geymata-kai-tou-programmatos-proothisis-tis-katanalosisfroyton-laxanikon-kai-galaktos-se-sxoleia-tis-xoras-2

«ΦιλόΔημος»: 132 εκατ. ευρώ για 43 νέα έργα Ύδρευσης και
Αποχέτευσης
Νέες χρηματοδοτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 132 εκατομμυρίων ευρώ, για
43 έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σε 39 Δήμους της χώρας, ενεργοποιούνται
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.
Οι

χρηματοδοτήσεις

αυτές

εντάσσονται

στις Προσκλήσεις

Ι

και

ΙΙ

του Προγράμματος «ΦιλόΔημος» συνολικού προϋπολογισμού 300 και 350 εκατ.
ευρώ, για τους Άξονες Προτεραιότητας «Βελτίωση των Υποδομών των Δικτύων
Ύδρευσης» και «Βελτίωση των βασικών περιβαλλοντικών υποδομών και
ιδίως αυτών της επεξεργασίας των λυμάτων» αντίστοιχα.
Για να δείτε τους πίνακες των νέων έργων και τα ποσά χρηματοδότησης,
πιέστε εδώ.
Πηγή:http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/PressReleases/?id=e56b38ff4b0b-4ad7-a3ca-8f1e86dc36c1
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1,6 εκατ. ευρώ σε δήμους της χώρας για την αποκατάσταση ζημιών
από την κακοκαιρία και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της
λειψυδρίας
Το υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν δήμοι της
χώρας,

ενέκρινε

1.630.000,00

έκτακτες

ευρώ, για

οικονομικές

την

ενισχύσεις

αντιμετώπιση

ζημιών

ποσού
και

συνολικού ύψους

καταστροφών

που

προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία και για έργα υποδομών με
σκοπό την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.
Ειδικότερα, για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων εργασιών για την αντιμετώπιση
του φαινομένου της λειψυδρίας, εγκρίθηκαν οι επιχορηγήσεις ποσού ύψους
470.000,00, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.
Δήμος/ΔΕΥΑ

Νομός

Ποσό

Επιδαύρου

Αργολίδας

200.000,00

Καμένων Βούρλων

Φθιώτιδας

200.000,00

Πηνειού

Ηλείας

70.000,00

Ακολούθως, για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από τα έντονα καιρικά
φαινόμενα

που

έπληξαν

τους

κάτωθι

δήμους

της

χώρας,

εγκρίθηκαν

επιχορηγήσεις ύψους 1.160.000,00 ευρώ, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ
από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών
που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας».
Δήμος

Νομός

Ποσό

Νέας Προποντίδας

Χαλκιδικής

320.000,00

Νότιας Κυνουρίας

Αρκαδίας

320.000,00

Φαιστού

Ηρακλείου

250.000,00

Χαλκιδέων

Ευβοίας

270.000,00

Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης.
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Πηγή: http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/PressReleases/?id=3cf533474cd7-4d3f-a38c-7e6f1e02a5bb

Ελληνικό Κτηματολόγιο: Η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής
δήλωσης αλλάζει!
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελληνικού Κτηματολογίου, σύντομα η εφαρμογή
ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης θα αντικατασταθεί από νέα η οποία:
Είναι περισσότερο φιλική στο χρήστη
Είναι πλήρως συμβατή με όλους τους σύγχρονους browsers
Είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω των κωδικών taxisnet.
Παρέχει πολλούς τρόπους για τον προσδιορισμό της θέσης της ιδιοκτησίας
σας, καθώς ο εντοπισμός είναι πλέον υποχρεωτικός
Δίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εγγράφων διαφόρων τύπων (tiff,
jpeg, pdf), καθώς καταργείται η δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής των
εγγράφων.
Όσοι έχουν ήδη καταχωρήσει δήλωση ή έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία
καταχώρησης της δήλωσης τους με την υφιστάμενη εφαρμογή, μπορούν να
συνδεθούν στη νέα με τους κωδικούς τους, ανακτώντας πλήρως τόσο τα
προσωπικά όσο και τα στοιχεία των δηλώσεων τους.

Πηγή: http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=461
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«Πολιτισμός, η κοινή μας προσδοκία | Άτομα με και χωρίς
αναπηρία» - Παγκόσμια Ημέρα των ΑμεΑ 3/12/2018
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των ΑμεΑ (3/12), το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού διοργανώνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη δράση «Πολιτισ
μός, η κοινή μας προσδοκία | Άτομα με και χωρίς αναπηρία», η οποία
περιλαμβάνει σεμινάρια (2,3 Δεκεμβρίου 17.00-19.30) και τη χορευτική
παράσταση«You and I Know» (3 Δεκεμβρίου 20.00) από τη διάσημη Candoco
Dance Company [Ομάδα Χορού Καντούκο] που αποτελείται από άτομα με και
χωρίς αναπηρία.
Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκδήλωσης έχει η Κατερίνα Κασιούμη.
Η είσοδος στα σεμινάρια χορού και στην παράσταση είναι ελεύθερη.

Σεμινάρια χορού
Πραγματοποιείται την Κυριακή 2 και τη Δευτέρα 3/12 από τις 17:00 έως τις 19:30
στο Φουαγιέ Ισογείου του Μεγάρου και απευθύνεται σε άτομα με ή χωρίς αναπηρία
από 18 ετών και άνω. Διδάσκουν οι καθηγητές της Candoco Dance Company
Mickaella Dantas και Οlivia Edginton. Απαραίτητη και μόνη προϋπόθεση είναι να
αγαπούν τον χορό και την κίνηση. Μέσα από τις τεχνικές του σύγχρονου χορού, τα
μέλη της Ομάδας οδηγούν τους συμμετέχοντες να εκφραστούν δημιουργικά και να
γνωρίσουν την χαρά της κίνησης.
Δηλώσεις συμμετοχής έως Πέμπτη 29/11/2018:
- στο τηλέφωνο 210 72.82.760 (Δευτέρα–Παρασκευή, 9:00–15:00) ή
- στο e-mail: candocoworkshop@megaron.gr
H χορευτική παράσταση «You and I Κnow»
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Τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου στις 8 το βράδυ οι Candoco [Καντούκο] θα
παρουσιάσουν –επίσης στο Φουαγιέ Ισογείου– το έργο «You and I Κnow» (2016)
που αποτελεί παραγγελία της Ομάδας στην πολυβραβευμένη αγγλίδα χορογράφο
Arlene Phillips, η οποία εδώ και 40 χρόνια έχει δημιουργήσει πάμπολλες
χορογραφίες για τη μουσικοθεατρική σκηνή, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση
καθώς και για τελετές μεγάλων καλλιτεχνικών και αθλητικών διοργανώσεων όπως,
μεταξύ άλλων, τα Brit και τα Olivier Awards, οι Αγώνες της Βρετανικής
Κοινοπολιτείας 2002, η Eurovision 2009 κ.ά.
H Philips εμπνεύστηκε για τους χορευτές των Candoco, Joel Brown και Laura
Patay, ένα ρομαντικό ντουέτο, γεμάτο πάθος και ευαισθησία, βασισμένο σε γνωστά
ποπ τραγούδια. Μέσα σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, το κοινό,
παρακολουθώντας ένα ζευγάρι να ερωτεύεται και να χωρίζει ξανά και ξανά,
αναρωτιέται πώς γίνεται συχνά να αγαπάμε και να συγκρουόμαστε με το ίδιο
πρόσωπο.
Η Arlene Phillips (σύλληψη, χορογραφία, σκηνοθεσία), που έχει στο ενεργητικό της
συνεργασίες με θρυλικά ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής όπως η Whitney
Houston, η Τina Turner, οι Queen και οι Duran Duran, λέει για τη χορογραφία «You
and I Κnow»: «Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα με το οποίο όλοι ταυτιζόμαστε και, μ'
αυτό το ντουέτο, καλούμε το κοινό να εξερευνήσει την πολυπλοκότητά της και τον
τρόπο με τον οποίο, καμιά φορά, η καθημερινότητα διαμορφώνει τις σχέσεις μας. Το
"Υou and I Know" [«Εσύ κι εγώ ξέρουμε»] "πετάει το βιβλίο του κανονισμού" και
γίνεται πηγή έμπνευσης για το κοινό δείχνοντάς του ποιος μπορεί να χορέψει και
τι μπορεί να είναι ο χορός.»
Πληροφορίες
210 72.82.333
http://www.megaron.gr
https://www.facebook.com/megaron.gr
https://www.instagram.com/megaron_athens/
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https://www.youtube.com/user/AthensConcertHall
https://twitter.com/MegaronAthens
https://plus.google.com/+MegaronGr
https://www.pinterest.com/megaronathens/

Πηγή: https://www.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=3669

Ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής στα Ελληνικά Bραβεία 2019
L'Oréal-UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη
Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2018 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής οι
γυναίκες ερευνήτριες που θα διεκδικήσουν τα τρία Eλληνκά Bραβεία 2019
L’Oréal-UNESCO Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη. Δικαίωμα συμμετοχής
έχουν Ελληνίδες επιστήμονες, ηλικίας μέχρι 40 ετών, κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά
Ιδρύματα της Ελλάδας και πραγματοποιούν έρευνα στον τομέα των
Βιοεπιστημών και των Φυσικών Επιστημών. Τα Βραβεία προκηρύσσσονται
για 10η χρονιά από τη L’ORÉAL Hellas και την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για
την UNESCO.
Τα Ελληνικά Βραβεία L’Oréal-UNESCO Για τις Γυναίκες στην Επιστήμη, αξίας
10.000 ευρώ έκαστο, θεσμοθετήθηκαν στη χώρα μας το 2006 και μέχρι σήμερα
έχουν βραβεύσει 26 Ελληνίδες Ερευνήτριες από 12 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην
Ελλάδα. Αποτελούν μέρος του Διεθνούς Προγράμματος L’Oréal-UNESCO Για τις
Γυναίκες στην Επιστήμη, που από το 1998 που θεσμοθετήθηκε, αναγνωρίζει και
υποστηρίζει διεθνώς γυναίκες επιστήμονες, σε κάθε βήμα της σταδιοδρομίας τους.
Από το εναρκτήριο έτος, το Ίδρυμα L’Oréal και η UNESCO, αγωνίζονται για να
υποστηρίζουν και να αναγνωρίζουν διακεκριμένες ερευνήτριες. Παράλληλα,
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παροτρύνουν περισσότερες νέες γυναίκες να ασχοληθούν με την επιστήμη και τις
βοηθούν στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους.
Στα 20 χρόνια της ιστορίας του Διεθνούς Προγράμματος, 3.124 γυναίκες
επιστήμονες έχουν διακριθεί σε 117 χώρες. Συγκεκριμένα, 102 γυναίκες έλαβαν
βραβεία για αριστεία στην επιστήμη, εκ των οποίων 3 στη συνέχεια κέρδισαν το
βραβείο Νόμπελ, ενώ ακόμα 3.022 ταλαντούχες νέες γυναίκες έλαβαν υποτροφίες
για να ολοκληρώσουν το πολλά υποσχόμενο ερευνητικό τους έργο.
Για τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής στα Ελληνικά Βραβεία 2019 L’OréalUNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη, αλλά και για την υποβολή συμμετοχής, οι
ενδιαφερόμενες

μπορούν

να

επισκεφθούν

τον

δικτυακό

τόπο www.womeninscience.gr.
Πηγή: http://www.ekt.gr/el/news/22633

Στο ΥΠΠΟΑ η 20η Ετήσια Συνάντηση Μουσείων Νεότερου
Πολιτισμού
«Εκπαίδευση
και
Νεοελληνική
Πολιτιστική
Κληρονομιά»
Η Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε συνεργασία με το Ελληνικό
Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), διοργανώνει κάθε χρόνο, από
το 1997 μέχρι σήμερα, συνάντηση-σεμινάριο με θέμα τη μουσειακή εκπαίδευση και
τη σύνδεσή της με τη νεότερη πολιτιστική κληρονομιά.
Σε αυτό το πλαίσιο προβάλλονται οι δράσεις των Μουσείων νεότερου πολιτισμού και
αναδεικνύονται οι καλές πρακτικές, που αναπτύσσονται στο σύγχρονο μουσειακό
περιβάλλον.
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Η φετινή, 20η Ετήσια Συνάντηση Μουσείων, πραγματοποιείται αύριο 23 Νοεμβρίου
με θέμα: «Με αφορμή τη συλλογή: Μουσεία, καινοτόμες πρακτικές και
δημιουργικές συνέργειες», και εξετάζει το Μουσείο ως πεδίο ανάπτυξης
δραστηριοτήτων που δημιουργούν θετικά οικονομικά αποτελέσματα στο περιβάλλον
του και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.
Στις εργασίες της ημερίδας θα παρουσιαστούν τόσο οι δράσεις των Μουσείων, που
σχετίζονται με το κυρίως θέμα, όσο και τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα των
Μουσείων.
Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, από τις 9.00 έως τις 17.30.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα.
20η Ενημερωτική Συνάντηση ΔΝΠΚ
Πηγή:https://www.culture.gr/el/information/SitePages/view.aspx?nID=2490

Ημερίδα με θέμα τον πολιτιστικό τουρισμό και την τοπική
ταυτότητα στο πλαίσιο της Στρατηγικής της ΕΕ για την
Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR)
To Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης

(Ειδική

Υπηρεσία

Στρατηγικής,

Σχεδιασμού

και

Αξιολόγησης)

διοργανώνουν την Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα, ημερίδα με θέμα
τον πολιτιστικό τουρισμό και την τοπική ταυτότητα. Η θεματική αυτή εντάσσεται στο
πλαίσιο των προτεραιοτήτων του 4ου Πυλώνα «Βιώσιμος Τουρισμός» της
Στρατηγικής της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου (EUSAIR), οι
οποίες αφορούν στη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς, με σεβασμό στις
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αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και σκοπό μεταξύ άλλων την επέκταση της
τουριστικής περιόδου και τη διάχυση των ωφελειών της τουριστικής ανάπτυξης.
Απώτερος στόχος της ημερίδας είναι η ενημέρωση και η εμβάθυνση της
συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών της Μακροπεριφέρειας
Αδριατικής - Ιονίου, που περιλαμβάνει την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την
Ιταλία, την Κροατία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα, για την
ανάπτυξη πολιτιστικών διαδρομών και προϊόντων. Η ημερίδα μέσα από την
παρουσίαση καλών πρακτικών και παραδειγμάτων πολιτιστικών διαδρομών και
προϊόντων, θα αναδείξει την τοπική ταυτότητα, ως συγκριτικό πλεονέκτημα των
συμμετεχουσών χωρών της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής - Ιονίου για την ανάπτυξη
του βιώσιμου τουρισμού και θα αποτελέσει ευκαιρία για την ανάληψη συνεργιών.
Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν stakeholders του θεματικού τουρισμού και
ειδικότερα του πολιτιστικού τουρισμού, σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, καθώς και επιχειρήσεις και ΜΚΟ ειδικού ενδιαφέροντος.
Πηγή:https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1082

4η ετήσια Διημερίδα της ITS Hellas: "Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
και εξελίξεις στην Ελλάδα"
O Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών - ITS Hellas, σας
προσκαλεί στην 4η Διημερίδαμε θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και
εξελίξεις στην Ελλάδα», που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 και την Τετάρτη
19 Δεκεμβρίου 2018, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών. Η Διημερίδα με θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις
στην Ελλάδα», διοργανώνεται για 4η φορά και συνιστά πλέον θεσμό για τον
ελληνικό κλάδο των Μεταφορών. Στόχος της Διημερίδας είναι να θέσει στο
επίκεντρο του διαλόγου το θέμα της ευρείας εφαρμογής των ΕΣΜ στην Ελλάδα, ως
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μέσο

οικονομικής

ανάπτυξης

και

ευημερίας,

αλλά

και

διασφάλισης

της

αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της ασφάλειας των μεταφορών, προς
όφελος τόσο των χρηστών όσο και του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες:
https://www.its-hellas.gr/gr/events/181-4i-diimerida-its-hellas-18-19-dekemvriou2018
Πηγή:http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=124I447I1128I646I509239&olID=777&neI
D=589&neTa=3_101870&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I42
8I1089I0I3&actionID=load

Eισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών
Εξετάσεων
Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 5213/21-112018 η υπ’ αριθμ. 2421.1/84993/2018/15-11-2018 Κοινή Απόφαση των
Υπουργών
Νησιωτικής

Παιδείας,
Πολιτικής

προϋποθέσεων,

των

Έρευνας
με

και

θέμα:

κατηγοριών

Θρησκευμάτων

«Καθορισμός
των

των

υποψηφίων,

και

Ναυτιλίας

προσόντων,
των

και
των

κωλυμάτων

κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων
Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των
Πανελλαδικών Εξετάσεων».
Η Κ.Υ.Α. σε μορφή pdf

Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/news/38372-22-11-18-eisagogi-stis-sxolesdokimon-simaioforon-l-s-el-akt-kai-dokimon-limenofylakon-me-to-systima-tonpanelladikon-eksetaseon
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Έκδοση 4ου τεύχους ενημερωτικού δελτίου για το προσφυγικόμεταναστευτικό
Εκδόθηκε από την Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων
του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, το
4ο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου για το προσφυγικό-μεταναστευτικό
ζήτημα, στο οποίο περιλαμβάνονται στατιστικά πληροφοριακά στοιχεία για το
χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 καθώς και οι δράσεις κρατικών
φορέων και υπηρεσιών στον τομέα αυτό.
Στο

4ο

τεύχος

του

Ενημερωτικού

Δελτίου

παρατίθενται,

αναλυτικά

πληροφορίες για:
-Τους αιτούντες άσυλο
Ο συνολικός αριθμός των αιτούντων άσυλο που διαμένουν σε δομές υπό την
εποπτεία της ελληνικής πολιτείας ανέρχονται σε περίπου 70.000 άτομα.
Συνολικά στη χώρα εκτός από τα 6 Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
προσφύγων και μεταναστών στα 5 ελληνικά νησιά και τον Έβρο λειτουργούν άλλες
28 δομές προσωρινής διαμονής και φιλοξενίας στην ενδοχώρα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA, στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, στεγάζονταν

σε

διαμερίσματα 21.412 άτομα.
-Τις προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές
Μέσω των ελληνοτουρκικών θαλάσσιων συνόρων, σύμφωνα με τα στοιχεία του
Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου
(ΕΣΚΕΣΜΑ),

από τον

Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2018, εισήλθαν

παράτυπα 23.996 άτομα έναντι 19.799 την ίδια περίοδο του έτους 2017. Το ίδιο
διάστημα, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή προέβη σε διασώσεις 17.313
ανθρώπων, έναντι 16.762 το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στα ελληνοτουρκικά
24
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χερσαία σύνορα, οι παράτυπες ροές το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018,
ανήλθαν σε 12.290, έναντι 3.744 την ίδια περίοδο του έτους 2017.
-Το Άσυλο
Το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 καταγράφεται αύξηση των αιτημάτων
ασύλου σε Α΄ βαθμό κατά 10,53%, σε σχέση με αντίστοιχο διάστημα πέρσι.
Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν 47.390 αιτήματα ασύλου, έναντι 42.874 το 2017.
Αυξημένες κατά 38,81% είναι και οι προσφυγές που κατατέθηκαν το ίδιο φετινό
διάστημα στην Αρχή Προσφυγών.
Στα νησιά του Αιγαίου, οι αιτήσεις χορήγησης ασύλου έχουν αυξηθεί κατά 21,62%
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.
Αυξημένες κατά 49,05% είναι οι θετικές αποφάσεις ουσίας που εκδόθηκαν από
την Υπηρεσία Ασύλου την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018, σε σχέση με το
ίδιο διάστημα πέρσι, ενώ αύξηση κατά 55,75% παρατηρείται και στις παραπομπές
λόγω ευαλωτότητας σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.Αντίθετα
μειωμένες κατά 29, 12% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι, είναι οι αποφάσεις
παραπομπών για λόγους οικογενειακής επανένωσης.
-Την Εκπαίδευση
Ο συνολικός αριθμός προσφυγοπαίδων εγγεγραμμένων σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2017-18 ανήλθε σε 8.017.
-Την Υγεία
Από τον Ιανουάριο μέχρι τις 6 Αύγουστου του 2018, ημερομηνία λήξης του
προγράμματος Philos για την υγεία,

στα Κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας

προσφύγων-μεταναστών, χορηγήθηκαν συνολικά 11.043 εμβόλια.
-Την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας
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Καταγράφονται αναλυτικά οι δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,
σε συνεργασία με άλλους φορείς, για την αντιμετώπιση των φαινομένων έμφυλης
βίας στο προσφυγικό-μεταναστευτικό πληθυσμό.
Στο Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβάνονται επίσης οι ομιλίες-τοποθετήσεις του
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα σε ΟΗΕ και ΕΕ, οι δράσεις του Υπουργού
Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Δημήτρη Βίτσα και η παρέμβαση της Ειδικής
Γραμματέως Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Φωτεινής Παντιώρα, στο 1ο
Ευρωμεσογειακό Εργαστήριο Υπευθύνων Επικοινωνίας για το προσφυγικόμεταναστευτικό, που έγινε στην Τυνησία.
Το

4ο

τεύχος

του

Ενημερωτικού

Δελτίου

στον

ακόλουθο

σύνδεσμο

http://www.mindigital.gr/index.php/pliroforiaka-stoixeia/3206-enimerotiko-deltio-giato-prosfygiko-metanasteftiko-2018-teyxos-4
Πηγή: http://www.mindigital.gr/index.php/46-eidiki-grammateia-epikoinoniakisdiaxeirisis-kriseon/press-relleases-r/3208-ekdosi-4ou-teyxous-tou-enimerotikoydeltiou-gia-to-prosfygiko

Πίνακας επιτυχόντων διαγωνισμού δικηγόρων
περιόδου Α΄ 2018 αλφαβητικά & ανά Εφετείο

εξεταστικής

Oι δικηγόροι με τον αντίστοιχο ΚΑΔ θα ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας του
Ε.Τ. «www.et.gr», επιλέγοντας από τη στήλη «Αναζήτηση Δημοσιευμάτων με ΚΑΔ»
για να πληροφορηθούν το ΦΕΚ διορισμού τους. Μέχρι τη δημοσίευση του ΦΕΚ στην
ως άνω ιστοσελίδα, θα εμφανίζεται η ένδειξη «Σε στάδιο επεξεργασίας». Το ΦΕΚ
κατ’ εκτίμηση κυκλοφορεί περίπου τρεις (3) εβδομάδες μετά την παρέλευση της
ημερομηνίας έκδοσης του ΚΑΔ. Μετά τη δημοσίευση θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος
να ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 24 και 4δ του
ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων», ήτοι ορκωμοσία και εν συνεχεία εγγραφή στο
26

Τρίτη 27
Νοεμβρίου
2018

Αριθ. Τεύχους: 407
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

μητρώο του οικείου συλλόγου, αντίστοιχα. Ο πίνακας επιτυχόντων, στον οποίο
αναγράφονται οι ΚΑΔ θα ανανεώνεται συνεχώς καθώς θα προστίθενται νέοι ΚΑΔ..
Πίνακας επιτυχόντων διαγωνισμού δικηγόρων εξεταστικής περιόδου Α΄ 2018
αλφαβητικά & ανά Εφετείο με αριθμό ΚΑΔ

Πηγή:
http://www.ministryofjustice.gr/site/el/ΑΡΧΙΚΗ/tabid/64/itemid/3087/amid/532/2018.a
spx
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