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Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη “Your Europe”

Mε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει δημιουργηθεί σε επίπεδο Ε.Ε. η
διαδικτυακή πύλη “Your Europe”,

https://europa.eu/youreurope/index.htm η

οποία λειτουργεί, μέχρι σήμερα, ως μέσο πληροφόρησης για πολίτες και
επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε άλλα κράτη-μέλη στο
πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Ειδικότερα, στην εν λόγω πύλη, η οποία είναι
διαθέσιμη στις 23 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., παρατίθενται όλοι οι τομείς
πληροφοριών που είναι σημαντικοί για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις κατά την
άσκηση των δικαιωμάτων τους και την τήρηση των υποχρεώσεών τους στην
εσωτερική αγορά.
Πληροφοριακό υλικό στην πύλη εισάγει τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και τα
κράτη-μέλη. Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης υποστηρίζει τον ιστότοπο
με δύο τρόπους:
- Τροφοδοτεί με πληροφοριακό υλικό την ΕΕ σχετικά με τους εθνικούς κανόνες που
εφαρμόζονται για την ενιαία αγορά.
- Προωθεί και προάγει το “Your Europe” στους πολίτες και στις επιχειρήσεις στην
Ελλάδα.
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Ειδικότερα, η πληροφορία που παρέχει η εν λόγω πύλη χωρίζεται σε 2
κατηγορίες, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Οι θεματικές ενότητες της πύλης
ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθες:
Α. ΠΟΛΙΤΕΣ
Ταξίδια
Εργασία και συνταξιοδότηση
Οχήματα
Διατυπώσεις Διαμονής
Εκπαίδευση και Νεολαία
Υγεία
Οικογένεια
Καταναλωτές
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Διαχείριση επιχείρησης
Φορολογία
Πωλήσεις στην ΕΕ
Ανθρώπινοι πόροι
Προδιαγραφές προϊόντων
Χρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτικά μέσα
Συναλλαγές με Πελάτες

Σκοπεύετε να ταξιδέψετε σε άλλη χώρα της Ε.Ε.;

Σκοπεύετε να εργαστείτε σε άλλη χώρα της Ε.Ε.;
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Σκοπεύετε να αγοράσετε προϊόντα εντός της Ε.Ε.;

Σκοπεύετε να σπουδάσετε σε άλλη χώρα της Ε.Ε.;

Τι συμβαίνει με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα αν έχετε εργαστεί σε μία
ή περισσότερες χώρες της Ε.Ε.;

Σκοπεύετε να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά εντός της Ε.Ε.;

Τι είδους κονδύλια της Ε.Ε. είναι διαθέσιμα για την επιχείρησή σας;
Βρείτε τις απαντήσεις στα παραπάνω και σε πολλά άλλα ερωτήματα στη
διαδικτυακή πύλη “Your Europe”: https://europa.eu/youreurope/index.htm

Προπληρωμή Επιδομάτων Ανεργίας και "Δώρων" λόγω Εορτών
Χριστουγέννων 2018 και Νέου Έτους 2019
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνει ότι:
Από τη Δευτέρα 10.12.2018 θα καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων 2018
στους επιδοτούμενους ανέργους και στις δικαιούχους της ειδικής παροχής
προστασίας μητρότητας.
.Από τη Δευτέρα 10.12.2018 θα προπληρωθούν τα επιδόματα ανεργίας, τα
επιδόματα μακροχρονίως ανέργων και τα βοηθήματα ανεργίας των
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αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων, που κανονικά καταβάλλονται
από 10.12.2018 μέχρι και 06.01.2019.
Οι πιστώσεις θα γίνουν από τη Διοίκηση του Οργανισμού στους τραπεζικούς
λογαριασμούς των δικαιούχων.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Ο

έλεγχος

για

την

αυτοπρόσωπη

παρουσία

των

τακτικά

επιδοτούμενων ανέργων, των δικαιούχων του βοηθήματος των αυτοτελώς και
ανεξαρτήτως απασχολουμένων και των μακροχρονίως ανέργων στα χρονικά
διαστήματα που τους έχουν οριστεί, εξακολουθεί να ισχύει.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Πηγή:http://www.oaed.gr/documents/10195/1657640/deltio+typou_dwra_20182018.pdf/fee962bd-f689-4253-a4a3-24a443d56df8

Διαγραφή οφειλών λόγω εύλογης αμφιβολίας (άρθρο 3 Ν.4554 του
2018)
Η

Διοίκηση

του

ΕΦΚΑ

ανακοινώνει

ότι

αναρτήθηκε

στον

ιστότοπο

ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης διαγραφής
οφειλών λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής στην
παράλληλη ασφάλιση δύο ή περισσότερων π. Φορέων, έως 31/12/2016.
Στο πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κου Πετρόπουλου Αναστάσιου εμπίπτουν:
-Νέοι ασφαλισμένοι (μετά τη 1/1/1993) με παράλληλη ασφάλιση σε δύο φορείς.
-Ασφαλισμένοι που υπήχθησαν στην ασφάλιση του π.ΟΓΑ λόγω πληθυσμιακών και
εισοδηματικών κριτηρίων και παράλληλα στον π. ΟΑΕΕ για την ίδια δραστηριότητα
και
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-Δημοσιογράφοι ασφαλισμένοι στο π.ΤΣΠΕΑΘ και παράλληλα ασφαλισμένοι, για
την ίδια ιδιότητα, στον π. ΟΑΕΕ.
Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
ΕΦΚΑ.
Οδηγίες για την εφαρμογή των νέων διατάξεων θα δοθούν από τις αρμόδιες
υπηρεσίες ΕΦΚΑ.
Πηγή:https://www.efka.gov.gr/el/deltia-typoy/diagraphe-opheilon-logo-eylogesamphibolias-arthro-3-n4554-toy-2018

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000
ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and
Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και
παραγωγικής δραστηριότητας
Ξεκίνησε την Τετάρτη 28-11-2018 η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή
εργοδοτών στο νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την
απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation
Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας».
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του
ιδιωτικού

τομέα

που

ασκούν

τακτική

οικονομική

δραστηριότητα

και

δραστηριοποιούνται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, στους τομείς έξυπνης
εξειδίκευσης

(RIS3)

και

παραγωγικής

δραστηριότητας.

Συγκεκριμένα

πρόγραμμα εντάσσονται:
Α. Επιχειρήσεις με κύρια δραστηριότητα στους κάτωθι τομείς:
α. Μεταποίηση-Βιομηχανία
7
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β. Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (τηλεπικοινωνίας, υπολογιστών,
παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες και δραστηριότητες υπηρεσιών
πληροφορίας)
γ. Υλικά-Κατασκευές (κατασκευές) και
δ. Εφοδιαστική αλυσίδα (μεταφορά και αποθήκευση)
Β. Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους, που θα
δημιουργήσουν νέα/ες θέση/εις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής. Οι επιλέξιμες
επιχειρήσεις και ειδικότητες πληροφορικής περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια
Πρόσκληση.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι
να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου
πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του
ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 39 ετών, απόφοιτοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα.
Οι ωφελούμενοι άνεργοι πτυχιούχοι πρέπει:
α. να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, τόσο κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους
από το αρμόδιο ΚΠΑ, όσο και κατά την πρόσληψή τους
β. να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης
και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης
γ. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι
ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες
τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα και
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δ. να είναι ηλικίας έως 39 ετών (να διανύουν έως και το 40 ο έτος της ηλικίας τους),
κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους 15 μήνες. Μετά
τη λήξη των 15 μηνών η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει την/τις θέση/εις
εργασίας για επιπλέον τρεις μήνες, χωρίς επιχορήγηση.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο:
α. το ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως για κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
β. το ποσό των 700 ευρώ μηνιαίως για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και
γ. το ποσό των 800 ευρώ μηνιαίως για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι η
ενδιαφερόμενη επιχείρηση να είναι πιστοποιημένος χρήστης στις Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εφόσον έχει παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ της
περιοχής

της)

Συνθηματικό).

και διαθέτει κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία
Οι

επιχειρήσεις

που

διαθέτουν

κωδικούς

Χρήστη

πρόσβασης

και
στο

πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα,
υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής-εντολή κενής θέσης-υπεύθυνη δήλωση,
η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Η
επιχείρηση που ενδιαφέρεται να απασχολήσει επιχορηγούμενο προσωπικό σε
υποκατάστημά της θα υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ
αρμοδιότητας του υποκαταστήματος.
Υπενθυμίζουμε ότι πέραν της πάγιας διαδικασίας υπόδειξης υποψηφίων μέσω των
εργασιακών συμβούλων του ΟΑΕΔ, ο Οργανισμός

δίνει την δυνατότητα στους

εργοδότες – επιχειρήσεις να αναζητούν οι ίδιοι τους υποψήφιους για πρόσληψη
ανέργους απευθείας μέσα από τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές
δίνουν πρόσβαση στα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος των εγγεγραμμένων στα
9
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μητρώα του ανέργων µε βάση την ειδικότητά τους, την περιοχή στην οποία
διαμένουν, αλλά και το επίπεδο εκπαίδευσης του ανέργου.
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι καλούνται να συμπληρώσουν ή να επικαιροποιήσουν το
Βιογραφικό τους Σημείωμα, είτε ως πιστοποιημένοι χρήστες µε τη χρήση
κλειδαρίθμου µέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε µε τη συνεργασία
Εργασιακού Συμβούλου στα ΚΠΑ ΟΑΕ∆.
Η δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ.
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα περιγράφονται
αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο
διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Πηγή:http://www.oaed.gr/-/programma-epichoregeses-epicheireseon-giai-tenapascholese-6-000-anergon-elikias-eos-39-eton-apophoiton-tritobathmiasekpaideuses-se-kladous-exypnes-e

Με νομοθετική ρύθμιση παρατείνονται οι συμβάσεις του
προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των δήμων, μέχρι τη
δημοσίευση των οριστικών Πινάκων της 3Κ/2018
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργού Εσωτερικών εκδόθηκε, στις 29-11-2018, το
παρακάτω δελτίο τύπου:
«Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί από το ΑΣΕΠ η
δημοσίευση των οριστικών Πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ/2018, για την
κάλυψη 8.166 μόνιμων θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων.
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Έως τότε, με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες στη
Βουλή, πρόκειται να παραταθούν αυτοδίκαια από την ημερομηνία λήξης τους όσες
συμβάσεις ορισμένου χρόνου έχουν συνάψει οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού με προσωπικό που
περιλαμβάνεται στους προσωρινούς Πίνακες διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ/2018.
Η παράταση των συγκεκριμένων συμβάσεων κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή
λειτουργία

των ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων,

την

προστασία της δημόσιας υγείας και την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων.».

Πηγή:http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/PressReleases/?id=fe287e59cdd0-4423-adfb-043fb3157db1

Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»: Περαιτέρω αύξηση κατά 250 εκατ. ευρώ
για έργα Ύδρευσης & Αποχέτευσης
Κατά 250 εκατ. ευρώ αυξάνουν τον προϋπολογισμό στις Προσκλήσεις έργων
ύδρευσης και αποχέτευσης του Προγράμματος «ΦιλόΔημος», τα Υπουργεία
Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, ανταποκρινόμενα στη μεγάλη ζήτηση
που συνάντησε το Πρόγραμμα από τους δήμους όλης της χώρας.
Ειδικότερα,
επαρκούς

στην Πρόσκληση «Υποδομές ύδρευσης
ποσότητας

και

ποιότητας

για

ύδατος

την
για

εξασφάλιση
ανθρώπινη

κατανάλωση», προστίθενται 150 εκατ. Ευρώ, αυξάνοντας έτσι το σύνολο των
διαθέσιμων πόρων από 300 εκατ. ευρώ σε 450 εκατ. Ευρώ.
Στην Πρόσκληση «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την
προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των
υπόγειων,

επιφανειακών

υδάτων

και

των

ακτών

κολύμβησης», προστίθενται 100 εκατ. Ευρώ, αυξάνοντας έτσι το σύνολο των
διαθέσιμων πόρων από 350 εκατ. Ευρώ σε 450 εκατ. Ευρώ.
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Ακολούθως, η ημερομηνία λήψης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων
παρατείνεται έως την 28η Φεβρουαρίου 2019.
Από την πρώτη ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων, αξιολογήθηκαν και
εγκρίθηκαν έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης προϋπολογισμού άνω των 480 εκατ.
ευρώ. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν ήδη αξιολογηθεί και ετοιμάζονται προς
ένταξη πρόσθετα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης με προϋπολογισμό άνω
των 130.000.000 ευρώ.
O αρχικός προϋπολογισμός του «ΦιλόΔημου», όταν δημιουργήθηκε σαν νέο
χρηματοδοτικό εργαλείο, ήταν 500 εκατ. Ευρώ για το 2018. Με τις δύο νέες αυτές
αυξήσεις ο συνολικός προϋπολογισμός μέσα στο 2018 ανέρχεται στο 1,825 δισ.
Ευρώ.
Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψαν ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης και
ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθης Γιαννακίδης.
Πηγή: http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/PressReleases/?id=b2722ada081d-40b6-843d-9583d337c778

Η νέα οδηγία (EE) 2018/1808 για τα οπτικοακουστικά
Δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Οδηγία (EE)
2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου
2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με
την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες
οπτικοακουστικών μέσων) ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς.
Για να δείτε την οδηγία πιέστε εδώ.
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Πηγή:

http://www.mindigital.gr/index.php/deltia-typou-anakoinoseis/3242-ee-2018-

1808

Δύο σημαντικές ΚΥΑ για την αποτελεσματική λειτουργία του
Δημόσιου Συστήματος Υγείας
Δύο σημαντικές ΚΥΑ (Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις) υπογράφτηκαν στις 28
Νοεμβρίου 2018 από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας (Α. Ξανθός και Π.
Πολάκης) και τον αν. Υπουργό Οικονομίας Γ. Χουλιαράκη, βάζοντας τάξη και
αποκαθιστώντας χρονίζουσες αδικίες στο πεδίο της αρμονικής και αποτελεσματικής
λειτουργίας του δημόσιου συστήματος Υγείας.
Η πρώτη

αφορά

στην συμπλήρωση

του οριστικού καταλόγου των 341

Περιφερειακών, Πολυδύναμων και Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων
Υγείας σε όλη την επικράτεια, που χαρακτηρίζονται ως Ιατρεία προβληματικών και
άγονων περιοχών. Η οριστική αυτή ρύθμιση αφορά σε συγκεκριμένες οργανικές
θέσεις (433) που προβλέπονται για τα ιατρεία αυτά που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες
περιοχές της χώρας μας και αποτελεί οικονομικό κίνητρο για τους ιατρούς
υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία) που διορίζονται σε αυτά. Με την
δημοσίευση της απόφασης τις επόμενες ημέρες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,
θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν σχετικά.
Η δεύτερη αφορά στην επέκταση χορήγησης της ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών του
άρθρου 105 του ν.2071/1992 σε όλους τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης
(πλην ιατρών, που ήδη την δικαιούνται) που υπηρετούν στα παρακάτω τμήματα και
ειδικές μονάδες των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ: α) Επειγόντων
Περιστατικών, β) Ακτινοδιαγνωστικό, γ) Νεότερων Απεικονιστικών Μεθόδων
(αξονικός – μαγνητικός), δ) Ακτινοθεραπευτικό, ε) Πυρηνικής Ιατρικής, στ)
Αιμοδυναμικό, ζ) Μεταμοσχεύσεων, η) Ειδικών Λοιμώξεων, θ) Ψυχιατρικά Τμήματα
13
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που υποδέχονται τουλάχιστον 30% οξέα περιστατικά, ι) Χημειοθεραπείας –
Ογκολογίας, ια) Τραπεζών γάλακτος, ιβ) Προγεννητικού ελέγχου, ιγ) Αντιμετώπισης
στειρότητας και υπογονιμότητας, ιδ) Αιματολογικό εργαστηριακού τομέα, ιε)
Βιοπαθολογικό και τέλος ιστ) στους εργαζόμενους που ασχολούνται με την διάλυση
κυτταροστατικών και άλλων βιολογικών φαρμάκων. Η ρύθμιση αυτή, που
αποτελούσε διαχρονικό αίτημα των εργαζόμενων στους παραπάνω κλάδους,
αποκαθιστά μια πολύχρονη εργασιακή αδικία στο δημόσιο σύστημα Υγείας.
Πηγή:

http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/5925-

dyo-shmantikes-kya-gia-thn-apotelesmatikh-leitoyrgia-toy-dhmosioy-systhmatosygeias

Καθιέρωση του θεσμού
Επαγγελματικά Λύκεια

του

Συμβούλου

–

Καθηγητή

στα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄ 5343/28-11-18, κοινή υπουργική απόφαση με θέμα την
καθιέρωση και εφαρμογή του θεσμού του «Συμβούλου - Καθηγητή» στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων
ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό Έτος 2018-2019.
Ο θεσμός του «Συμβούλου Καθηγητή», είναι μία καινοτόμος δράση που
εφαρμόζεται σε όλους τους μαθητές/- τριες της Α΄ τάξης Επαγγελματικών
Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών/-τριών
στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα.
Υπενθυμίζουμε ότι το πρόγραμμα «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ» υλοποιήθηκε το
σχολικό έτος 2017-18 σε 9 πιλοτικά ΕΠΑΛ και από τη σχολική χρονιάς 2018-19
επεκτείνεται σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το
ΕΣΠΑ και περιλαμβάνει 5 διακριτές δράσεις. Εκτός του θεσμού του συμβούλου
καθηγητή, οι άλλες βασικές δράσεις του προγράμματος, είναι:
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Εφαρμογή εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας στα μαθήματα των Νέων
Ελληνικών και των Μαθηματικών. Υλοποιείται με την ταυτόχρονη παρουσία δύο
εκπαιδευτικών στην τάξη και στοχεύει στη βελτίωση του γλωσσικού και αριθμητικού
γραμματισμού των μαθητών.
Στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με ψυχολόγους: πρόσληψη ψυχολόγων οι οποίοι θα
στηρίξουν ψυχοκοινωνικά τους μαθητές και θα οργανώσουν τη δικτύωση των
σχολείων με υποστηρικτικές δομές ψυχοκοινωνικής υγείας της περιοχής.
Υλοποίηση Σχεδίων Δράσης (projects): χρηματοδοτούμενα σχέδια δράσης με
στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που θα υλοποιεί το
σχολείο πάνω σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες (πχ. πολιτισμό, επιστήμες,
τεχνολογία, επιχειρηματικότητα κ.α.) και θα παρουσιάζονται στο τέλος της χρονιάς
με εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλη την κοινωνία.
Εξοπλίζονται τα ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιασκέψεων - τηλε-εκπαίδευσης, ώστε
να έχουν τη δυνατότητα της δικτύωσης μεταξύ τους, της καλύτερης επικοινωνίας και
της ανταλλαγής καλών πρακτικών.
Το ΦΕΚ σε μορφή pdf
Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/news/38460-28-11-18-kathierosi-tou-thesmoy-tousymvoylou-kathigiti-sta-epaggelmatika-lykeia

Aνακοίνωση για τη διεξαγωγή Δημοπρασίας και Δημόσιας
Εγγραφής ΕΓΕΔ διάρκειας 26 εβδομάδων
Την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων
διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 1.250
εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 7 Ιουνίου 2019.
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Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 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.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση
εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων. Η έκδοση θα γίνει με δημοπρασία στην οποία
συμμετέχουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Ως
ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 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:
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.
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Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 έως και Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου
2018.
2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή
μέχρι και την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 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.
Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.

Πηγή: https://www.minfin.gr/web/guest/-/anakoinose-gia-te-diexagogedemoprasias-kai-demosias-engraphes-eged-diarkeias-26ebdomadon?inheritRedirect=true

Εγκρίθηκε με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών η
ανάθεση εκπόνησης μελετών για την κατασκευή πέντε
αντιπλημμυρικών έργων στην Αττική
Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη,
εγκρίθηκε η δυνατότητα ανάθεσης εκπόνησης μελετών για την κατασκευή πέντε
έργων, τα οποία θα συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των Δήμων
Μεγαρέων, Ελευσίνας και Μοσχάτου – Ταύρου καθώς και της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.,
προκειμένου να προχωρήσουν οι αναγκαίες μελέτες και να υλοποιηθούν τα
συγκεκριμένα αντιπλημμυρικά έργα.
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Πιο αναλυτικά με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
εγκρίνεται το Πρακτικό της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής (ΚΣΕ) για την
αποδοχή:
Της αίτησης του Δήμου Μεγαρέων, για την έγκριση εκπόνησης μελέτης
οριοθέτησης – διευθέτησης τριών ρεμάτων στην περιοχή Αλεποχωρίου του Δήμου
Μεγαρέων, από τον ίδιο το Δήμο Μεγαρέων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Αττικής.
Της αίτησης του Δήμου Ελευσίνας, για την έγκριση εκπόνησης μελετών: (α)
«Μελέτη

οριοθέτησης

και

διευθέτησης

ρέματος

Σαρανταπόταμου

σε

μη

οριοθετημένα τμήματα ΔΕ Μαγούλας» και (β) «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης
ρέματος Μικρό Κατερίνι ΔΕ Μαγούλας», από τον ίδιο το Δήμο Ελευσίνας, σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
Της αίτησης του Δήμου Ελευσίνας, για την έγκριση δημοπράτησης και
κατασκευής του έργου: «Προστασία επικινδύνως ετοιμόρροπου πρανούς σε όχθη
Σαρανταπόταμου», από τον ίδιο το Δήμο Ελευσίνας.
Της αίτησης της Διεύθυνσης Μελετών της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., για την έγκριση
εκπόνησης των υδραυλικών μελετών στο πλαίσιο της συνολικής μελέτης με τίτλο
«Μελέτες

για

Σιδηροδρομικής

την

Ανακαίνιση

Γραμμής

μεταξύ

και

Αναβάθμιση

εξόδου

Σ.Κ.Α.

της

υφιστάμενης

Διπλής

και

εξόδου

Οινόης,

Σ.Σ

Ανακατασκευή Σήραγγας στην περιοχή Αγίου Στεφάνου Αττικής και κατασκευή Κ.Δ.
στον υφιστάμενο Σ.Σ Αλιάρτου», από την ίδια την Διεύθυνση Μελετών της ΕΡΓΟΣΕ
Α.Ε.
Της αίτησης του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, για την έγκριση εκπόνησης
μελέτης με τίτλο: «Αποτύπωση Δικτύου Ομβρίων και έρευνα για την επέκταση του
στα όρια του Δήμου» από τον ίδιο το Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου.
Πηγή: http://www.yme.gr/?aid=6544&tid=21
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Πρόσκληση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για δημόσια
διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Δημόσιες συμβάσεις
προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της
ασφάλειας»
Με το ν.3978/2011 (Α΄ 137) ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2009/81/ΕΚ
σχετικά με το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών,
έργων και παροχής υπηρεσιών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Το εν
λόγω πλαίσιο όμως, χρησιμοποιείται από το 2011 κατά τρόπο μη ικανοποιητικό,
αδυνατώντας να εξυπηρετήσει πλήρως το σκοπό για τον οποίο θεσμοθετήθηκε,
δηλαδή την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων
(ΕΔ).
Τα ισχνά αποτελέσματα και οι καταγεγραμμένες παρατηρήσεις των οικονομικών
φορέων, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εφαρμογή του ν.3978/2011 λειτούργησε σε
βάρος της αποτελεσματικότητας, ένεκα της διόγκωσης της διοικητικής διαδικασίας
σε όλες τις φάσεις της προμήθειας αλλά και της αδυναμίας προσέλκυσης
οικονομικών φορέων λόγω των υπέρμετρων, καθ’ υπέρβαση των προβλέψεων της
ΕΕ, απαιτήσεων της αναθέτουσας αρχής. Περαιτέρω, οι σύγχρονες διαδικασίες που
θέσπισε για τις δημόσιες συμβάσεις ο πρόσφατος ν.4412/2016 (Α΄ 147), αποτελούν
πλαίσιο αναφοράς για τη θεσμοθέτηση αντίστοιχων διατάξεων προσαρμοσμένων
στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των προμηθειών των ΕΔ.
Με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας εξασφαλίζεται η πλήρης εκ νέου
μεταφορά της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ στην εσωτερική έννομη τάξη δια της
αναθεώρησης του ν.3978/2011, με σκοπό τη θεραπεία των διαπιστωμένων
προβλημάτων, την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των απαιτήσεων της
αναθέτουσας αρχής και των σύγχρονων συνθηκών στην αγορά και στη δημόσια
διοίκηση, και, κυρίως, την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας προμηθειών στους
τομείς της άμυνας και της ασφάλειας για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.
Κατόπιν των ανωτέρω, από 29 Νοεμ 2018 τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική
διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Δημόσιες
συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της
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ασφάλειας» και καλούνται οι κοινωνικοί εταίροι και κάθε ενδιαφερόμενος να
συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις
του νομοσχεδίου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Δεκ 2018 και ώρα 15:00.
Πηγή: http://www.opengov.gr/mindefence/?p=6254

Σε διαβούλευση οι προδιαγραφές για προμήθεια Αστικών
Λεωφορείων
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, τις
τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια αστικών λεωφορείων.
Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν σε λεωφορεία 12 m Ηλεκτροκίνητα, 12 m με
κινητήρα Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου και 18 m πετρελαιοκίνητα Euro VΙ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου 2018, ώστε μετά την
αξιολόγηση των παρατηρήσεων που θα υποβληθούν, να προχωρήσει η
δημοπράτηση του Έργου της Προμήθειας των Αστικών Λεωφορείων για τα
πολεοδομικά συγκροτήματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την χρηματοδότηση του Έργου
μέσα από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους
Ο εκσυγχρονισμός του στόλου με σύγχρονα, χαμηλών ρύπων λεωφορεία, έχει σαν
στόχο να αποκτήσει η Αττική και η Θεσσαλονίκη ένα καλύτερο επίπεδο
εξυπηρέτησης για τους επιβάτες, με βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στο
πλαίσιο της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
Άνθρακα.
ΣΧΕΤΙΚΑ LINK:
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http://www.eprocurement.gov.gr/eprocdeliberation/unprotected/searchDeliberations.htm;jsessionid=Tykrb9PcqhpGlg615G
mdshPmxQTv6fK6h0TVL3ZfKh2V46D12Grn!1165592161?execution=e1s1
http://www.yme.gr/index.php?getwhat=7&tid=940&aid=6541&id=0

Παράταση διαβούλευσης για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και
το Κλίμα (ΕΣΕΚ)
Μετά από αρκετά αιτήματα, η προθεσμία της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης
για το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) παρατείνεται έως και την
Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.
Οι πολίτες και οι φορείς μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση, καταθέτοντας
τις προτάσεις τους στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://www.opengov.gr/minenv/?p=9704
Πηγή:http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=6005&language=el-GR

Παραχωρήσεις αδειών χρήσης επί διεθνών σημάτων με ισχύ στην
Ελλάδα
Σας ενημερώνουμε ότι, από 25-10-2018 οι εγγραφές στο διεθνές μητρώο του WIPO
παραχωρήσεων αδειών χρήσης που αφορούν την Ελλάδα και σχετίζονται με διεθνή
σήματα, έχουν το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που είχαν οι ως άνω εγγραφές στο
εθνικό μητρώο σημάτων.
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Συνεπώς ουδεμία άδεια χρήσης που αφορά διεθνές σήμα με ισχύ στην Ελλάδα, θα
εγγράφεται πλέον στο μητρώο της Διεύθυνσης Σημάτων και οι δικαιούχοι διεθνών
σημάτων θα πρέπει να απευθύνονται στο WIPO.
Πηγή: http://www.mindev.gov.gr/

Προσλήψεις 456 αναπληρωτών εκπαιδευτικών
κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το
διδακτικό έτος 2018-2019, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές,
πλήρους

και

μειωμένου

ωραρίου,

στη

Δευτεροβάθμια

Εκπαίδευση,

με

χρηματοδότηση από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων:
α) 446 εκπαιδευτικοί, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11,
ΠΕ79, ΠΕ86 και ΠΕ91 και
β) συμπληρωματικά 10 τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί, κλάδων ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ81 και
ΠΕ88.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας, από τη Δευτέρα 3 έως και
την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018, όπου και θα τοποθετηθούν, με απόφαση του
Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής, στην οποία
προσλήφθηκαν, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Επίσης διατέθηκε για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και
Επαγγελμάτων,

με

απόφαση

του

οικείου

(1) αναπληρωτής κλάδου ΠΕ06.
Πίνακες Συμπληρωμ. Τρίτεκνων μή κοινών κλάδων
Πίνακες Κοινοί κλάδοι γενικής
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Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/news/38511-30-11-18-proslipseis-456-anaplirotonekpaideftikon-kladon-eidikotiton-v-thmias-ekpaidefsis

Αποτελέσματα αξιολόγησης για τα Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων για
τη

δράση

"Κέντρα

Στήριξης

Κοινωνικής

και

Αλληλέγγυας

Οικονομίας"

ανακοινώθηκαν από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής
Οικονομίας.
Συνολικά υποβλήθηκαν σαράντα δύο (42) αιτήσεις χρηματοδότησης, από τις οποίες
εγκρίθηκαν οι δεκατρείς (13), με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό ενός
εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δυο ευρώ και
τριάντα εννιά λεπτών (1.650.882,39€).
Οι δικαιούχοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε δύνανται να
υποβάλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών
από την επομένη της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.
Ο Κατάλογος Δικαιούχων καθώς και οι απορριφθείσες προτάσεις έχουν αναρτηθεί
στα Σχετικά Αρχεία του συνδέσμου:
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4009
Πηγή: https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1084
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Παράταση στην προθεσμία παράδοσης της κορινθιακής σταφίδας
Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019 παρατείνεται η προθεσμία παράδοσης της ξηρής
κορινθιακής σταφίδας εσοδείας 2018 από τους παραγωγούς στις μεταποιητικές
επιχειρήσεις, προκειμένου να είναι επιλέξιμοι για τη συνδεδεμένη ενίσχυση.
Πρόκειται για αίτημα των ίδιων των παραγωγών, καθότι η εν λόγω προθεσμία έληγε
σύμφωνα με την αρχική Υπουργική Απόφαση (1571/62616/ 2017) στις 30
Νοεμβρίου και δεν είχαν αρκετό χρονικό διάστημα για να διαπραγματευτούν το
προϊόν τους.
Επιπλέον, η καταχώρηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις
μεταποιητικές επιχειρήσεις των συνολικών ποσοτήτων για κάθε γεωργό ή φορέα
από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη κορινθιακή σταφίδα θα
πρέπει να γίνει απαρέγκλιτα έως την 28η Φεβρουαρίου 2019.
Πηγή:http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry2/grafeiotypou/deltiatypou/7446-dt301118

Υποτροφίες ΙΚΥ/ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Υπογράφηκε η Κ.Υ.Α. και το ΙΚΥ σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος

προχωράει

στην προκήρυξη

100

θέσεων

υποτροφιών για

την

πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (master) στην Ελλάδα
με παράλληλη πρακτική άσκηση για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην ΕΤΕ.
Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν στους ακόλουθους τέσσερις (4) επιστημονικούς
τομείς: Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά, Πληροφορική, Θετικές Επιστήμες,
Διοίκηση επιχειρήσεων / Τραπεζική.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές και η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθούν στην
Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη και μετά το πέρας τους οι υπότροφοι θα απασχοληθούν,
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εάν

επιθυμούν,

στην

ΕΤΕ

με

σύμβαση

εξαρτημένης

εργασίας

πλήρους

απασχόλησης, για δύο έτη.
Πηγή:https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3184-enimerosi-gia-tis-epikeimenesypotrofies-tou-iky

Μεγάλη παραβατικότητα διαπιστώθηκε έπειτα από ελέγχους σε
πρατήρια υγρών καυσίμων
Η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., στην προσπάθεια αντιμετώπισης του οργανωμένου οικονομικού
εγκλήματος και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και
της Ε.Ε., αλλά και της προστασίας του υγιούς ανταγωνισμού και των καταναλωτών
από αθέμιτες πρακτικές, κατάφερε νέο σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης
και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.
Συγκεκριμένα,

υπάλληλοι της

Επιχειρησιακής

Διεύθυνσης

Σ.Δ.Ο.Ε.

Αττικής,

διενήργησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα πλήρως στοχευμένους ελέγχους σε
πρατήρια

υγρών

καυσίμων

και

υγραερίου

κίνησης. Η

διαπιστωθείσα

παραβατικότητα κινήθηκε σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, άνω του 62% στο
σύνολο των

ελεγχθέντων πρατηρίων, με παραβάσεις του τελωνειακού και

αγορανομικού κώδικα (λαθρεμπορία – νοθεία) αλλά και παραβάσεις φορολογικών
νόμων (φοροδιαφυγή).
Ειδικότερα:
► Διενεργήθηκαν έλεγχοι σε έντεκα (11) πρατήρια για τη διάθεση υγραερίου κίνησης
και διαπιστώθηκαν, με απολογιστική μέθοδο εκ των υστέρων ελέγχου, παραβάσεις
σε επτά (7) εξ αυτών, ήτοι παραβατικότητα πλέον του 63%. Οι σημαντικότερες
παραβάσεις

αφορούσαν σε

λαθρεμπορία,

για

ποσότητες

που

ξεπερνούν

το 1.665.000 λίτρα υγραερίου, με τον κύριο όγκο να αφορά σε ένα πρατήριο. Σε
πέντε (5) εξ αυτών διαπιστώθηκε και μη έκδοση μεγάλου αριθμού φορολογικών
στοιχείων (φοροδιαφυγή).
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► Διενεργήθηκαν

έλεγχοι

σε

πέντε

(5)

πρατήρια

υγρών

καυσίμων

και

διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε τρία (3) εξ αυτών, ήτοι παραβατικότητα 60%.
Διαπιστώθηκαν, με απολογιστική μέθοδο εκ των υστέρων ελέγχου, παραβάσεις
λαθρεμπορίας για ποσότητες 27.000 λίτρων βενζίνης αμόλυβδης και 41.000
λίτρων πετρελαίου κίνησης. Επίσης διαπιστώθηκε νοθεία υγρών καυσίμων, με
χημικούς διαλύτες, ελαφρά λάδια κ.λ.π., σε ποσότητες 6.000 λίτρων βενζίνης
αμόλυβδης, 3.500 λίτρων πετρελαίου κίνησης και 1.700 λίτρων πετρελαίου
θέρμανσης. Μεγάλου ενδιαφέροντος ήταν ο έλεγχος, συντονίστηκε από το Σ.Ε.Κ. και
συμμετείχαν πολλές εκ των συναρμόδιων υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκε σε
ένα

εκ

των

εγκατεστημένες

ανωτέρω
δύο

πρατηρίων

παράνομες

υγρών

υπόγειες

καυσίμων,
δεξαμενές.

όπου
Η

εντοπίστηκαν

μία

από

αυτές,

χωρητικότητας περίπου 7.000 λίτρων, διέθετε αγωγούς πλήρωσης και απάντλησης
απευθείας από και προς βυτιοφόρα οχήματα, ενώ η δεύτερη,

συνολικής

χωρητικότητας περίπου 14.000 λίτρων σε δύο διαμερίσματα, συνδέονταν με πλήρες
δίκτυο σωληνώσεων και βαλβίδων και με αντλία υγρών καυσίμων. Η μηχανολογική
εγκατάσταση, οι δεξαμενές, οι οδεύσεις από τους αγωγούς πλήρωσης και αυτές
προς την αντλία υγρών καυσίμων ήταν πλήρως καλυμμένες με βιομηχανικό
σκυρόδεμα ενώ και οι αγωγοί απάντλησης ήταν καλυμμένοι με πρόχειρο
τσιμεντοκονίαμα. Οι παράνομες δεξαμενές ελέγχονταν, ως προς το περιεχόμενό
τους, από ηλεκτρονικά λιτρόμετρα και ανάλογη εφαρμογή ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Τα δείγματα που ελήφθησαν από τις νόμιμες αλλά και παράνομες δεξαμενές ήταν
όλα, εκτός από ένα, μη κανονικά. Κατασχέθηκε και μία αντλία υγρών καυσίμων
προκειμένου, εκτός των άλλων, να μελετηθούν οι παρεμβάσεις που είχαν υπάρξει σε
αυτή. Η όλη εγκατάσταση ήταν μηχανολογικά άρτια, γεγονός που παραπέμπει σε
έμπειρο κατασκευαστή και θέτει προβληματισμό για την έκταση του φαινομένου στην
αγορά των πρατηρίων υγρών καυσίμων.
Η σημαντική τεχνογνωσία που αποκτήθηκε, από τη διερεύνηση της εν λόγω
υπόθεσης, θα αποτελέσει οδηγό για τη διενέργεια και άλλων τέτοιων ελέγχων. Προς
την κατεύθυνση αυτή, η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. διερευνά την αγορά συσκευών που θα
βοηθήσουν τον ευχερέστερο εντοπισμό αδήλωτων - παράνομων δεξαμενών.
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Τρίτη 04
Δεκεμβρίου
2018

Αριθ. Τεύχους: 408
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Περαιτέρω η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών από
ελλιποβαρείς

παραδόσεις

προμήθεια συσκευής

υγραερίου

ελέγχου

κίνησης,

ακρίβειας διανομέων

προχώρησε
υγραερίου

στην
κίνησης,

προκειμένου να ελέγχει την ακριβή παράδοση των ποσοτήτων υγραερίου κίνησης
από τις αντλίες των αντίστοιχων πρατηρίων. Η συσκευή θα παραδοθεί στην
υπηρεσία έως το τέλος του έτους.
Η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., συνεχίζει

με αμείωτους ρυθμούς τη μάχη

κατά του

οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.
Πηγή: https://www.minfin.gr/web/guest/-/sdoe-megale-parabatikoteta-diapistothekeepeita-apo-elenchous-se-prateria-ygronkausimon?inheritRedirect=true&redirect=%2F
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