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Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την
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. Για το σκοπό αυτό λειτουργεί Συντακτική Επιτροπή (Editorial Board)
στην οποία συμμετέχουν: α) εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και β)
εκπρόσωποι από όλα τα κράτη-μέλη.
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης δια της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιων
Οργανώσεων εκπροσωπεί τη χώρα μας στην ανωτέρω Επιτροπή και έχει την
υποχρέωση:
α. ανταπόκρισης στα αιτήματα παροχής / επικαιροποίησης πληροφοριακού
υλικού, συμπλήρωσης σχετικών ερωτηματολογίων, ανάρτησης της αιτούμενης
πληροφορίας στη διαδικτυακή πύλη μέσω ειδικού υποστηρικτικού εργαλείου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
β. προβολής της διαδικτυακής πύλης στις εθνικές διοικήσεις και τους τελικούς
αποδέκτες.
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 (επισυνάπτεται στο Παράρτημα της σχετικής εγκυκλίου (ΑΔΑ:
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6Ζ6Β465ΧΘΨ-Ε2Ο), του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναλυτικότερη
παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων που χρήζουν συμπλήρωσης/επικαιροποίησης
από τη χώρα μας):
Α. ΠΟΛΙΤΕΣ
Ταξίδια
Εργασία και συνταξιοδότηση
Οχήματα
Διατυπώσεις Διαμονής
Εκπαίδευση και Νεολαία
Υγεία
Οικογένεια
Καταναλωτές
Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Διαχείριση επιχείρησης
Φορολογία
Πωλήσεις στην Ε.Ε.
Ανθρώπινοι πόροι
Προδιαγραφές προϊόντων
Χρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτικά μέσα
Συναλλαγές με Πελάτες
Οι ενέργειες και τα αποτελέσματα κάθε κράτους-μέλους επί των ανωτέρω
αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δημοσιεύονται (ετησίως) στον
Πίνακα Αποτελεσμάτων της Ενιαίας Αγοράς (Single Market Scoreboard).
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης καλεί τους αρμόδιους για την
παροχή πληροφοριακού υλικού σε μία ή και περισσότερες θεματικές
ενότητες της διαδικτυακής πύλης “Your Europe”,

ακόλουθα βήματα:
4
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ΒΗΜΑ 1Ο : να ανατρέξουν στο συνημμένο στην ανωτέρω εγκύκλιο
Παράρτημα στο οποίο καταγράφονται οι θεματικές ενότητες για τις
οποίες

προκύπτει

υποχρέωση

παροχής

/

επικαιροποίησης

πληροφοριακού υλικού για τη χώρα μας,
ΒΗΜΑ 2Ο : να συμπληρώσουν τα στοιχεία της οργανικής τους μονάδας
σε όσες θεματικές ενότητες έχουν αρμοδιότητα παροχής της σχετικής
πληροφορίας στο αρχείο excel που αποστέλλεται συνημμένα,
ΒΗΜΑ 3Ο : να ορίσουν έναν εκπρόσωπο, συμπληρώνοντας το σχετικό
πεδίο στο αρχείο excel, ο οποίος θα συνεργάζεται με την υπηρεσία
μας τόσο για τη συνδιαμόρφωση του περιεχομένου της πληροφορίας
που θα καταχωρηθεί στην εν λόγω διαδικτυακή πύλη όσο και για
ενέργειες προβολής της πύλης (π.χ. ανάρτηση banner της πύλης με
σχετικό link σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας του ίδιου του φορέα και
εποπτευόμενων αυτού).

Με την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων βημάτων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα
πρέπει να αποστείλουν το συμπληρωμένο αρχείο excel με τις θεματικές ενότητες
του συνημμένου Παραρτήματος έως τις 21 Ιανουαρίου 2019 στο e-mail:
youreurope@ydmed.gov.gr, προκειμένου να συγκεντρωθούν έγκαιρα τα αναγκαία
δεδομένα και να αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σύνολο της απαραίτητης
πληροφορίας για τη χώρα μας μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019.
Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, η άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών κρίνεται
επιβεβλημένη δεδομένου ότι με τη δημοσίευση στις 21/11/2018 του Κανονισμού
2018/1724

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

και

του

Συμβουλίου2,

ενσωματώνεται πλέον στη διαδικτυακή πύλη “Your Europe” η Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη (Single Digital Gateway).
Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εδώ.
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Δυνατότητα παράτασης των αποσπάσεων που λήγουν στις
31.12.2018
Πρόσφατα ψηφίστηκε νόμος με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των
συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά
με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.» (Α’ 212), στο άρθρο 89
του οποίου προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των αποσπάσεων που λήγουν
στις 31.12.2018.
Ειδικότερα, στο άρθρο 89 του ν. 4583/2018 ορίζεται ότι:
«Στο άρθρο 35 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62), προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«Αποσπάσεις υπαλλήλων που λήγουν στις 31.12.2018, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, δύνανται να παρατείνονται έως και τις
28.6.2018, με την ίδια διαδικασία, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται υπηρεσιακές
ανάγκες. Η παράγραφος 3 εφαρμόζεται και για τις αποσπάσεις της παρούσας
παραγράφου.».».
Επομένως, υπάλληλοι των οποίων οι αποσπάσεις είχαν διενεργηθεί με τις
ισχύουσες κατά τις 2.12.2016 διατάξεις οι οποίες παρατάθηκαν έως 31.12.2018 κατ’
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 1 του ν. 4531/2018, μπορούν να
παραταθούν έως και τις 28.6.2018. Η παράταση αυτή χορηγείται κατόπιν αίτησης
του υπαλλήλου και απόφασης του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου του φορέα
υποδοχής και χωρίς να απαιτείται γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Η
σχετική δυνατότητα αφορά πάσης φύσεως αποσπάσεις ανεξαρτήτως του φορέα
προέλευσης του υπαλλήλου και των διατάξεων με τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί η
απόσπαση.
Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εδώ.
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Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που τελούν σε άδεια
υπηρεσιακής εκπαίδευσης
Στο πλαίσιο της ανάγκης προστασίας του θεμελιώδους δικαιώματος των υπαλλήλων
στη διαρκή εκπαίδευση και αξιοποίησής αυτής στη συνέχεια μέσω και της
δυνατότητας συμμετοχής των υπαλλήλων στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, με την
αριθ.

ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/687/43403/22.11.2018

(Β’

5441)

Κοινή

Απόφαση

των

Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 9ΦΝΛ465ΧΘΨΒΦΑ), αντικαταστάθηκε η παρ. 7 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19.02.2008
(Β΄ 315) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός υποχρεώσεων των υπαλλήλων που
τελούν σε άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης» ως εξής:
«7. Η υποχρέωση υπηρέτησης του υπαλλήλου στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. για
χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας υπηρεσιακής
εκπαίδευσης που του έχει χορηγηθεί, δύναται να εκπληρωθεί σε οποιαδήποτε
υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και όχι απαραιτήτως στην υπηρεσία που
χορήγησε την άδεια στον υπάλληλο. Κατ’ εξαίρεση, το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού υποχρεούται να υπηρετήσει το εν λόγω χρονικό διάστημα στον οικείο Ο.Τ.Α.
από τον οποίο έλαβε την άδεια».
Ειδικότερα, μετά την ως άνω τροποποίηση, με την οποία καταργείται το τρίτο εδάφιο
της παρ. 7 της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19.02.2008 (Β΄ 315) υπουργικής
απόφασης, η υποχρέωση υπηρέτησης των υπαλλήλων στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
για χρονικό διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρόνου της άδειας υπηρεσιακής
εκπαίδευσης που του/της έχει χορηγηθεί, δύναται πλέον να εκπληρωθεί και για
τους/τις υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ανεξάρτητων
αρχών σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. και όχι απαραιτήτως
στην υπηρεσία που χορήγησε την άδεια στον/στην υπάλληλο.
Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εδώ.

7

Τρίτη 8
Ιανουαρίου
2019

Αριθ. Τεύχους: 411
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο εξέδωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος Φοίτησης σε 2 Προπτυχιακά και 12 Μεταπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών, μεταξύ των οποίων και προπτυχιακό
πρόγραμμα για τη Δημόσια Διοίκηση
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, βάσει της απόφασης της υπ’ αριθ. 403/2311-2018 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του, προσφέρει 2 Προπτυχιακά και
12 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Μάρτιο του 2019,
μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
για τη Δημόσια Διοίκηση (320 θέσεις).
Αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» επισημαίνονται
τα ακόλουθα:
Για ειδικές κατηγορίες, όπως τακτικοί πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΔΕ), οι οποίοι έχουν συμπληρώσει διετία από το διορισμό τους και
υπηρετούν: α) σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές του Δημοσίου, β) σε
Ανεξάρτητες Αρχές, γ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄
βαθμού, δ) σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ε) σε νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται
τακτικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από κρατικούς πόρους κατά 50%
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δύναται να υπάρξει επιχορήγηση
του κόστους συμμετοχής σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (ν. 4369/2016,
άρθρο 42).
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης χρηματοδοτεί την οικονομική
συμμετοχή υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) του δημοσίου
τομέα που συμμετέχουν στο

συγκεκριμένο

πρόγραμμα

σπουδών.

Η

χρηματοδότηση δίδεται μέσα στο σχετικό ΚΑΕ του ειδικού φορέα 07-510 του
προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το ύψος
της ανέρχεται σε ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της προβλεπόμενης
οικονομικής

συμμετοχής

στις

δαπάνες
8

των

σπουδών,

για

τριάντα

(30)
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συμμετέχοντες υπαλλήλους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) που προέρχονται
από το δημόσιο τομέα όπως αναφέρονται παραπάνω, οι οποίοι σημείωσαν την
καλύτερη επίδοση (δηλαδή με μέσο όρο συνολικής βαθμολογίας) στις
Θεματικές Ενότητες που απαιτούνται κατ’ έτος για την απόκτηση πτυχίου σε
τέσσερα (4) έτη.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Το
σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση
του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν
της 14 ης Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15.00.
Για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού
Ανοικτού

Πανεπιστημίου

https://www.eap.gr/el/anakoinwseis/274-

trechouses/7149-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-foitisis-se-2-proptyxiaka-kai-12metaptyxiaka-programmata-spoudon και επιλέξτε το Πρόγραμμα Σπουδών που
σας ενδιαφέρει, ή τον κατάλληλο σύνδεσμο (link), προκειμένου να δείτε την
πρόσκληση ή να υποβάλετε αίτηση.
Πηγή: https://www.eap.gr/

ΟΠΕΚΑ: Παράταση για αιτήσεις-τροποποιήσεις για το επίδομα
παιδιού
Ανακοινώθηκε, από τη Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ, η παράταση της προθεσμίας για την
υποβολή νέων αιτήσεων, καθώς και για τροποποιήσεις αιτήσεων που έχουν ήδη
υποβληθεί, αναφορικά με το Επίδομα Παιδιού 2018, έως

και τις 15

Ιανουαρίου 2019, για τεχνικούς λόγους.
Πηγή: https://opeka.gr/paratasi-gia-aitiseis-tropopoiiseis-gia-to-epidoma-paidiou/
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Ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων για την εφεξής πληρωμή των
προνοιακών επιδομάτων από ειδικό οργανισμό του υπουργείου
Εργασίας
Ο δήμος

Αθηναίων ενημερώνει

τους δικαιούχους

προνοιακών

επιδομάτων ότι από την 1η Ιανουαρίου 2019 την ευθύνη πληρωμής τους έχει
ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Aλληλεγγύης

(ΟΠΕΚΑ) του υπουργείου Εργασίας.
Βάσει της υπ’ αριθμ. Δ12α/Γ.Π. οικ. 68856/2202 Κοινής Υπουργικής

Απόφασης, ο χρόνος καταβολής των προνοιακών επιδομάτων Νοεμβρίου και
Δεκεμβρίου 2018, καθώς και του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής υπερηλίκων
όπως και του επιδόματος ομογενών προσφύγων θα οριστεί από τον Οργανισμό

Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) , ο
οποίος πλέον θα είναι και ο μόνος υπεύθυνος για την καταβολή τους.
Ο δήμος Αθηναίων ήδη από τις 3 Ιανουαρίου έχει αποστείλει τις καταστάσεις των
δικαιούχων στον οργανισμό, ενώ είχε προθεσμία έως τις 15 Ιανουαρίου.
Ο δήμος Αθηναίων δεν παραλαμβάνει πλέον καμία αίτηση για προνοιακό επίδομα
(νέα παροχή ή τροποποίηση υπάρχουσας). Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα πρέπει να
απευθύνονται μόνο στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων

30) και στα δύο

(2) Κέντρα Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων (Αγίου Κωνσταντίνου 14 και Μαιζώνος
45 & Ψαρών) τα οποία εξυπηρετούν τους πολίτες στην ηλεκτρονική υποβολή της
αίτησης τους στην πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ.
Πηγή: https://www.cityofathens.gr/node/32717
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Παράταση ισχύος του μειωμένου καθεστώτος ΦΠΑ στα πέντε
νησιά του ανατολικού Αιγαίου
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η υπογραφή απόφασης από τον
υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και την υφυπουργό Οικονομικών
Κατερίνα Παπανάτσιου, η οποία προβλέπει την παράταση ισχύος του μειωμένου
καθεστώτος ΦΠΑ στα πέντε νησιά του ανατολικού Αιγαίου που δέχονται τις
προσφυγικές ροές (Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος και Χίος) μέχρι την 30.6.2019.
Η απόφαση έρχεται σε εκτέλεση σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Πηγή:https://www.minfin.gr/web/guest/-/paratase-ischyos-tou-meiomenoukathestotos-phpa-sta-pente-nesia-tou-anatolikouaigaiou?inheritRedirect=true&redirect=%2F

Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης περιόδου 2018-2019
Υπογράφηκε στις 27-12-2018 η υπουργική απόφαση για τη χορήγηση του
επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την περίοδο 2018-2019.
Το φετινό ποσό της επιδότησης αυξάνεται σε σχέση με αυτό που δόθηκε πέρυσι.
Συγκεκριμένα, από 0,125€ ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που ήταν πέρυσι, το
φετινό ποσό αυξάνεται στο 0,160 € ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης.
Επιπλέον, τα περιουσιακά κριτήρια για τους δικαιούχους αυξάνονται από 100.000€
σε 130.000€ για τους άγαμους και από 200.000€ σε 250.000€ για τους έγγαμους και
τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Τέλος, μετά τη μεταρρύθμιση του Κλεισθένη, νέοι Δήμοι χαρακτηρίστηκαν ως
«ορεινοί», με αποτέλεσμα να εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη κλιματική ζώνη και
να δικαιούνται περισσότερα λίτρα επιδότησης.
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Συγκεκριμένα, με βάση την υπουργική απόφαση:
1. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν:
Α) Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000€ για άγαμο, 20.000€ για έγγαμο
και 22.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000€ για
κάθε τέκνο.
Β) Ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 130.000€ για
τους άγαμους και το ποσό των 250.000€ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές
οικογένειες.
2. Κλιματικές ζώνες:
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΖΩΝΗ

ΝΟΜΟΙ

ΖΩΝΗ Α

Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς,
Κοζάνης, Σερρών, Φλώρινας

ΖΩΝΗ Β

Αρκαδίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς,
Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Τρικάλων,
Χαλκιδικής

ΖΩΝΗ Γ

Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών
Σαρωνικού), Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας,
Κέρκυρας, Κορινθίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας,
Φωκίδας, Χίου

ΖΩΝΗ Δ

Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κυκλάδων,
Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κυθήρων
και νησιών Σαρωνικού, Ρεθύμνου, Σάμου, Χανίων

Σημειώνεται ότι όσοι Δήμοι χαρακτηρίζονται ως ορεινοί εντάσσονται στην αμέσως
ανώτερη κλιματική ζώνη από αυτήν του νομού στον οποίον βρίσκονται.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΖΩΝΗ

Ανώτατη
Ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων
κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης ανά κύρια κατοικία που
λίτρων πετρελαίου ανήκει σε
θέρμανσης ανά
Άγαμο
Έγγαμο/Μ.Σ.Σ. ή Μονογονεϊκή
τετραγωνικό.
Οικογένεια

Α' ΖΩΝΗ

25

2.000

2.500

Β' ΖΩΝΗ

15

1.200

1.500

Γ' ΖΩΝΗ

8

640

800

Δ' ΖΩΝΗ

5

400

500

3. Ανεξαρτήτως ζώνης, για κάθε κατοικία χορηγείται επίδομα σε άγαμους για τα
πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα και σε έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες για τα
πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα.
4. Το διάστημα χορήγησης του επιδόματος θα αφορά στις αγορές πετρελαίου
θέρμανσης από 15 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και 30 Απριλίου 2019, ύστερα από
σχετική αίτηση που υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου 2019.
5. Η υποβολή των αιτήσεων και η ενεργοποίηση της διαδικασίας πληρωμής θα
γίνεται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής στο TAXISNET. Για τις αιτήσεις που θα
υποβληθούν έως 15.01.2019, η πληρωμή θα γίνει έως 15.02.2019. Για τις αιτήσεις
που θα υποβληθούν από 16.1.2019 έως 31.5.2019, η πληρωμή θα γίνει έως
28.6.2019.
6. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, παρέχεται το δικαίωμα στον αιτούντα να
υποβάλει αίτηση επανεξέτασης μέχρι 15.7.2019 και σε περίπτωση που διαπιστωθεί
ότι ο αιτών είναι δικαιούχος, τότε το επίδομα καταβάλλεται έως 11.10.2019.
Πηγή: https://www.minfin.gr/web/guest/-/epidoma-petrelaiou-thermanses-periodou2018-2019?inheritRedirect=true&redirect=%2F
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Παράταση Τελών Κυκλοφορίας
Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών, στις 31-12-2018, η παράταση έως
και την Παρασκευή 11.1.2019 της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή των
τελών κυκλοφορίας έτους 2019 καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια
ακινησία.
Πηγή:https://www.minfin.gr/web/guest/-/d-t-paratase-telonkyklophorias?inheritRedirect=true&redirect=%2F

Προμήθεια νέων ασθενοφόρων και αντικατάσταση εξοπλισμού
νοσοκομείων
Από το Γραφείο τύπου του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Παύλου Πολάκη
ανακοινώθηκε η διάθεση επιπλέον πόρων του εν λόγω Υπουργείου,

ύψους

4.140.000 € συνολικά, που προέκυψαν από μεταφορά στον «Κωδικό (ΚΑΕ)
Επιχορήγησης για εξοπλισμό Νοσοκομείων» αδιάθετων και αχρησιμοποίητων
υπολοίπων των υπηρεσιών του, για την προμήθεια δέκα (10) ασθενοφόρων και την
αντικατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού σε πέντε (5) νοσοκομεία της χώρας. Η
κατανομή του ποσού αυτού έχει ως εξής:
Υπηρεσία - Μονάδα

2η Υγειονομική Περιφέρεια

Είδος

Ποσό (€)

Δέκα (10) ασθενοφόρα, κατάλληλα για 300.000
ψυχικά πάσχοντες

Γ.Ν. Νίκαιας «Άγιος

Αντικατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού 1.500.000

Παντελεήμων – Γ.Ν. Δυτ.

(750

Αττικής «Αγία Βαρβάρα»

εξοπλισμός)

Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Αντικατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού 600.000

κρεβάτια
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(300 κρεβάτια)
Γ.Ν. Χανίων, Π.Α.Γ.Ν.Η., Γ.Ν.
Ηρακλείου

Αντικατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού 600.000

«Βενιζέλειο», Γ.Ν. (300 κρεβάτια)

Αγίου Νικολάου
Ψ.Ν.Α. Δαφνί

Αντικατάσταση ξενοδοχειακού και λοιπού 900.000
συναφούς εξοπλισμού

Γ.Ν. Ρεθύμνου

Αντικατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού 240.000
(120 κρεβάτια)
ΣΥΝΟΛΟ

4.140.000

Πηγή:http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/5979promhtheia-newn-asthenoforwn-kai-antikatastash-eksoplismoy-nosokomeiwn

Διατηρούνται οι απαλλαγές από την καταβολή διοδίων στους
σταθμούς της Εγνατίας Οδού για κατοίκους όμορων περιοχών,
ανέργους και ΑμεΑ - Καμία αύξηση στα διόδια από 1ης Ιανουαρίου
2019 - Στην τελική ευθεία το ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα για
την εφαρμογή των «πράσινων» διοδίων
Σε ισχύ παραμένουν οι υφιστάμενες απαλλαγές – εξαιρέσεις από την καταβολή
διοδίων στους σταθμούς της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων του
αυτοκινητόδρομου, για κατοίκους όμορων περιοχών, ανέργους και ΑμεΑ, που
θεσμοθετήθηκαν με Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ.
Χρήστου Σπίρτζη.
Παράλληλα δεν αλλάζει από την Πρωτοχρονιά η Τιμολογιακή Πολιτική τελών –
διοδίων και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στα διόδια της Εγνατίας Οδού.
15
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Συγκεκριμένα, στην από 27-12-2018 Εγκύκλιο του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη, την οποία απέστειλε στην Εγνατία Οδό
Α.Ε., υπογραμμίζεται πως «εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την 1η Ιανουαρίου
2019 οι υφιστάμενες σήμερα απαλλαγές από την καταβολή διοδίων – τελών στους
Σταθμούς Διοδίων της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων αυτής». Οι
απαλλαγές αφορούν Ι.Χ ιδιωτικά ή Ι.Χ επαγγελματικά οχήματα κατοίκων όμορων
περιοχών, ανέργων και ΑμεΑ.
Διευκρινίζεται δηλαδή, πως παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις για τις εξαιρέσεις,
σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
της 27ης Νοεμβρίου 2017, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφαση της
15ηςΔεκεμβρίου 2017.
Στην Εγκύκλιο αναφέρεται επίσης ότι, οι απαλλαγές από την υποχρέωση καταβολής
διοδίων θα παραμείνουν σε ισχύ είτε μέχρι να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το
ηλεκτρονικό αναλογικό σύστημα διοδίων, είτε έως ότου εγκριθεί από την αρμόδια
Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGMOVE) η νέα Τιμολογιακή Πολιτική διοδίων της Εγνατίας Οδού.
Θα πρέπει πάντως να τονιστεί ότι πάγια θέση και επιδίωξη του υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών είναι να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν το
ηλεκτρονικό διαλειτουργικό σύστημα διοδίων ελευθέρας ροής και η Ευρωπαϊκή
οδηγία για τα «πράσινα» διόδια, όπως λέγονται τα διόδια που λαμβάνουν υπόψη
εκτός από την απόσταση τους ρύπους των οχημάτων.
Αυτό θα καταστεί εφικτό μέσω του νέου συστήματος ηλεκτρονικών αναλογικών
διοδίων, σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, καθώς θα δημιουργηθεί μία
βάση δεδομένων καταγραφής όλων των οχημάτων τα οποία διέρχονται από το
Εθνικό Δίκτυο.
Ο διεθνής διαγωνισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου ηλεκτρονικού
συστήματος βρίσκεται στο δεύτερο, τελικό, στάδιο και η σχετική σύμβαση θα έχει
υπογραφεί εντός

του πρώτου εξαμήνου του 2019,
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συμπεριλαμβάνεται στις πρώτες χώρες που θα εφαρμοστούν τα «πράσινα» διόδια
ελευθέρας ροής όπως προβλέπεται σε σχετική Κοινοτική Οδηγία.
Τέλος στην Εγκύκλιο γίνεται αναφορά και στην αναπροσαρμογή των διοδίων στην
Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονες της, από 1ης Ιανουαρίου 2019. Σημειώνεται,
πως για να τεθεί σε ισχύ η αύξηση των διοδίων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
έγκριση της Τιμολογιακής Πολιτικής από την Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και
Μεταφορών (DG- MOVE), κάτι που δεν έχει συμβεί.
Ως εκ τούτου δεν προβλέπεται καμία αύξηση διοδίων από την αρχή του 2019, όπως
προβλέπονταν στις υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί τα προηγούμενα
χρόνια.
Πηγή: http://www.yme.gr/?aid=6609&tid=21

Κέντρα στήριξης κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των προτάσεων για τη δημιουργία των πρώτων
Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).
Εγκρίθηκαν 15 αιτήσεις χρηματοδότησης φορέων, συνολικού προϋπολογισμού
1.904.882,39 ευρώ. Τα πρώτα 15 Κέντρα Στήριξης θα δημιουργηθούν στις
Περιφερειακές Ενότητες: Βορείου Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Μαγνησίας (2), Ιωαννίνων, Κορινθίας, Φωκίδας, Ηρακλείου,
Χανίων, Κέρκυρας, Ρόδου, Λέσβου, Λευκάδας.
Το κάθε Κέντρο επιχορηγείται από το Υπουργείο Εργασίας με 127.000 ευρώ για να
υποστηρίξει τη λειτουργία των υφιστάμενων φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και να καθοδηγήσει τη
δημιουργία νέων φορέων.
17
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Τα Κέντρα Στήριξης αναμένεται να αποτελέσουν βασικό μοχλό για την περαιτέρω
διάδοση και ανάπτυξη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στη χώρα μας.
Για τον λόγο αυτό και με στόχο την πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη, σχεδιάζεται
νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, για τη δημιουργία επιπλέον
Κέντρων Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο.
Το Υπουργείο Εργασίας θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τον τομέα της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ώστε αυτός να εξελιχθεί σε έναν σημαντικό
αναπτυξιακό άξονα, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία ποιοτικών
θέσεων εργασίας.
Πηγή: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/11772.pdf

Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της
λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων),Π.Ε. Ιωαννίνων ως Περιφερειακό
Πάρκο, και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών
δόμησης
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος,
έθεσε από 21/12/2018, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο προεδρικού
διατάγματος « Χαρακτηρισμός της υδάτινης, χερσαίας και ευρύτερης περιοχής της
λίμνης Παμβώτιδας (Ιωαννίνων),Π.Ε. Ιωαννίνων ως Περιφερειακό Πάρκο, και
καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης»
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 21/1/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.
Πηγή:http://www.opengov.gr/minenv/?p=9770
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής
υποβολής δήλωσης αλλάζει
Εντός του Ιανουαρίου 2019 θα είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή για την υποβολή
ηλεκτρονικής δήλωσης για το Κτηματολόγιο, σύμφωνα με την από 21-12-2018
ανακοίνωση του Ελληνικού Κτηματολογίου. Παρακαλείσθε να οριστικοποιήσετε
τυχόν εκκρεμείς δηλώσεις σας, διότι με την έκδοση της νέας εφαρμογής δεν θα
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τους και θα πρέπει να συμπληρωθούν ξανά
από την αρχή.
Η νέα εφαρμογή:
· Είναι περισσότερο φιλική στον 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.
Πηγή: http://www.ktimatologio.gr/Pages/Default.aspx

Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ
παρεχόμενων υπηρεσιών

των

αμειβόμενων

με

παραστατικά

Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος υπέγραψε την
υπουργική απόφαση για την καταβολή, από την 1/1/2019, ασφαλιστικών εισφορών
στον ΕΦΚΑ για τους αμειβόμενους με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλοι
κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) σε εφαρμογή του άρθρου 55
του Ν. 4509/2017. Η υπουργική απόφαση - η οποία θα τεθεί σε ισχύ ταυτόχρονα με
19
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τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ – βάζει τέλος στην πολυνομία, στις αμφισβητήσεις και
στη «γκρίζα ζώνη» του παρελθόντος σχετικά με την ασφάλιση των προσώπων που
αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών προβλέποντας διαδικασία
απογραφής και ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ.
Με βάση την υπουργική απόφαση:
- Οι αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών – πωλήσεων
απογράφονται στον ΕΦΚΑ πριν από την έκδοση του παραστατικού.
- Η ασφαλιστική εισφορά καθορίζεται σε 13,33% για κύρια σύνταξη και 6,95% για
υγειονομική περίθαλψη επί της καθαρής αξίας του παραστατικού μετά την αφαίρεση
του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων. Οι εισφορές βαρύνουν τον
αμειβόμενο με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ
από τον εκδότη μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα
της έκδοσης του παραστατικού.
- Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας,
υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του
ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού
άνω των 25 ετών. Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση εργασίας με καθορισμένο
αριθμό ημέρας ή ημερών απασχόλησης μέχρι 1 πλήρη μήνα ή 25 ημέρες
ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που ορίζονται
στη σύμβαση ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.
Πηγή: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/11771.pdf
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Προκήρυξη του 3ου κύκλου του καθεστώτος «Γενική
Επιχειρηματικότητα» του νόμου 4399/2016
Υπεγράφη από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη η
προκήρυξη του 3ου κύκλου του καθεστώτος ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου
4399/2016,«Γενική Επιχειρηματικότητα».
Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς
ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», ξεκίνησε την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου
2018 και θα λήξει την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.
Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου καθεστώτος ανέρχεται στα 350 εκ. ευρώ, εκ
των οποίων τα 140 εκ. ευρώ θα διατεθούν με τη μορφή της επιχορήγησης και τα 210
εκ. ευρώ με τη μορφή της φοροαπαλλαγής.
Πηγή: http://www.mindev.gov.gr/

Νέα προκήρυξη Βιολογικής Γεωργίας ύψους 120 εκατ. Ευρώ
Αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, μπορούν να υποβάλουν
όλοι οι ενεργοί γεωργοί από 19 Φεβρουαρίου 2019 έως και 21 Μαρτίου 2019.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκηρύσσει εκ νέου τις
παρακάτω δράσεις, προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη της βιολογικής
καλλιέργειας και της παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Το συνολικό ποσό του
προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ. Θα αξιοποιηθεί
η δυνατότητα υπερδέσμευσης, με σκοπό τη γενναία αύξηση του προϋπολογισμού.
Για την καλύτερη στόχευση του Μέτρου, έγινε κατανομή του προϋπολογισμού στις
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Περιφέρειες και διαφοροποιήθηκαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Πιο αναλυτικά, οι
προκηρυσσόμενες δράσεις είναι:
Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους παραγωγής στην γεωργία (προϋπολογισμός 36 εκατ. ευρώ)
Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους παραγωγής στην γεωργία (προϋπολογισμός 84 εκατ. ευρώ)
Η κατανομή των ποσών έγινε ανά Περιφέρεια, με σκοπό την καλύτερη στόχευση και
να ανταποκρίνεται στις τοπικές ανάγκες και στη ζήτηση που υπάρχει για βιολογικές
καλλιέργειες. Στην περίπτωση που σε κάποια ή κάποιες Περιφέρειες παραμείνει
αδιάθετο ποσό, αυτό θα μπορεί να κατανεμηθεί σε κάποια ή κάποιες άλλες.
Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι:
αροτραίες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά
σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και
μόνιμες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα
σταφύλια, ακρόδρυα)
όσπρια
Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα
Εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για
ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα αγροτεμάχια για τα οποία υποβάλει αίτηση ο
ενδιαφερόμενος να έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2018.
Κριτήρια
Με βάση τις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και την επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ
2014-2020 το ΥΠΑΑΤ έχει εισάγει νέα κριτήρια επιλεξιμότητας των υποψηφίων,
πέραν της εντασσόμενης έκτασης που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες

22

Τρίτη 8
Ιανουαρίου
2019

Αριθ. Τεύχους: 411
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

περιοχές (NATURA 2000). Έτσι, η νέα πρόσκληση δίνει προτεραιότητα με επιπλέον
μοριοδότηση στις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων και εντασσόμενων εκτάσεων:
Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους παραγωγής στην γεωργία» (νέοι βιοκαλλιεργητές)
α) Γεωργοί νεαρής ηλικίας
β) Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές
γ) Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών
δ) Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών
από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας
ε) Ποσοστό εντασσόμενης έκτασης σε σχέση με το σύνολο της γεωργικής
εκμετάλλευσης του υποψηφίου (εξαιρουμένων των βοσκοτόπων)
Δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και
μεθόδους παραγωγής στην γεωργία» (παλαιοί βιοκαλλιεργητές)
α) Παλαιότητα υποψηφίου βιοκαλλιεργητή
β) Αγροτεμάχια σε ορεινές περιοχές
γ) Αγροτεμάχια σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών
δ) Αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί το 2018 για την παραγωγή ζωοτροφών
από δικαιούχους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας
ε) Μέλος Συνεταιρισμού ή Οργάνωσης Παραγωγών ή Ομάδας Παραγωγών
στ) Κατά κύριο επάγγελμα αγρότης
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στις προκηρυσσόμενες
δράσεις του Μέτρου 11 της παρούσας πρόσκλησης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την
αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Η εγγραφή στο εν
λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration
και η επεξεργασία των αιτήσεων, στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/ .
Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική
μορφή στον ως άνω ιστότοπο.
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Οι πίνακες με τα μέγιστα ετήσια ύψη ενίσχυσης ανά είδος καλλιέργειας έχουν
αναρτηθεί

στην

ιστοσελίδα:

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-

2/grafeiotypou/deltiatypou/7606-dt311218
Πηγή:http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry2/grafeiotypou/deltiatypou/7606-dt311218

Ανακοινώσεις που αφορούν στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση
απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της
αριθ.

401/48520/29.3.2018

Υπουργικής

Απόφασης

«Καθορισμός

πλαισίου

εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών
αγροτικών ζώων», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», ΦΕΚ Β΄
1226/02.4.2018, προτίθεται να προκηρύξει 2 η (δεύτερη) πρόσκληση για τη
γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική δράση 10.1.09 το Μάρτιο του 2019. Οι
αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2019 (έτος αναφοράς της 2 ης πρόσκλησης). Ως εκ τούτου
προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει προηγηθεί από
τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2019.
Στην 2η πρόσκληση μπορούν να συμμετέχουν

24

Τρίτη 8
Ιανουαρίου
2019

Αριθ. Τεύχους: 411
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

- Νέοι εν δυνάμει δικαιούχοι κάτοχοι φυλών αγροτικών ζώων που απειλούνται
με εξαφάνιση
- Δικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης οι οποίοι :
α) επιθυμούν να ενταχθούν για διαφορετική κατηγορία ζωικού κεφαλαίου ή
και για την ίδια ζωική κατηγορία αλλά για διαφορετική φυλή αγροτικών ζώων.
β) έχουν ανακαλέσει την αίτηση στήριξης τους από την 1η πρόσκληση. Οι
δικαιούχοι της 1ης πρόκλησης έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη 2η
πρόσκληση εφόσον έχουν υποβάλλει αίτηση ανάκλησης της αίτησης στήριξής τους
με έγγραφο αίτημα προς τη Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών
Εγκαταστάσεων μέχρι τις 28/2/2019. Τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις επιστρέφονται
ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Η αρμόδια Δ/νση θα συγκεντρώσει τις
αιτήσεις ανάκλησης και θα προβεί σε έκδοση της σχετικής απόφασης ανάκλησης.
Για τους δικαιούχους της 1ης πρόσκλησης της περίπτωσης (α) δεν απαιτείται
υποβολή αιτήματος ανάκλησης της αίτησης στήριξής τους. Οι υποψήφιοι
δικαιούχοι, κάτοχοι ζωικού κεφαλαίου αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, της ως
άνω Δράσης, καλούνται να υποβάλλουν αίτημα πληρωμής μέσω της ΕΑΕ 2019,
κάνοντας χρήση του κωδικού 10.1.9 τόσο στην ενότητα «Μέτρα/Δράσεις» όπως
και στην ενότητα «ζωικές εκμεταλλεύσεις» όπου επιλέγεται η φυλή του ζωικού
κεφαλαίου, προκειμένου, εφόσον ενταχθούν, να τύχουν την καταβολή της σχετικής
οικονομικής ενίσχυσης για το έτος 2019.
Επισημαίνεται ότι:
η συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων, στην ΕΑΕ του έτους 2019, δεν
προκαταλαμβάνει

σε

καμία

περίπτωση

το

αποτέλεσμα

των

διαδικασιών επιλογής των πράξεων, όπως αυτές περιγράφονται στα
άρθρα 9 έως 16 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης και δεν συνεπάγεται
την ένταξη των εν δυνάμει δικαιούχων στη Δράση. Το επόμενο διάστημα
και μέχρι το τέλος του Μαρτίου 2019 θα εκδοθεί η πρόσκληση της Δράσης,
βάσει της οποίας, οι υποψήφιοι δικαιούχοι κάτοχοι ζωικού κεφαλαίου
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αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων θα υποβάλλουν σχετική αίτηση
στήριξης προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση.
το έτος 2019 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής της δεύτερης
πρόσκλησης της Δράσης, με ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων την
καταληκτική ημερομηνία της περιόδου υποβολής αίτησης στήριξης της 2ης
πρόσκλησης και με διάρκεια τα πέντε έτη.
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ
ΙΠΠΩΝ.
Την περίοδο υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων της
πληρωμής προκαταβολής, αρχής γενομένης από την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου
2019 και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Πέμπτη 17
Ιανουαρίου 2019, οι ενταγμένοι δικαιούχοι με ιπποειδή της Δράσης 10.1.09
«Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», και σε συνέχεια
της αριθμ. 428/51088/3-4-2018 εγκυκλίου, μπορούν να καταχωρήσουν τον αριθμό
σήμανσης των ίππων τους στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης υλοποίησης
της Δράσης 10.1.09 κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών.
Πηγή:https://agrotheque.opekepe.gr/files/%CE%A81%CE%94%CE%A34653%CE
%A0%CE%93-4%CE%923%20anakoinosi%20ADA.pdf

Πρόσκληση για επιχειρηματικά σχέδια στο INTERREG V-A ΕλλάδαΒουλγαρία
Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 προχώρησε στην προδημοσίευση της 5ης πρόσκλησης
υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του «Σχεδίου Επιχορήγησης για τη στήριξη των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ανάπτυξη και επέκταση πέρα από τις τοπικές
αγορές», που θα ανοίξει στις 15 Φεβρουαρίου 2019.
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Για πρώτη φορά στα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, μια Πρόσκληση
απευθύνεται

σε

επιχειρήσεις

της

διασυνοριακής

περιοχής

του

Άξονα

Προτεραιότητας 1 και στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην επιλέξιμη περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας και
συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο του προγράμματος για επέκταση πέρα από τις τοπικές
αγορές και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε νέες αγορές.
Η συνολική δημόσια δαπάνη της Πρόσκλησης ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ που
αναλύεται σε 8.500.000€ από κονδύλια του ΕΤΠΑ και 1.500.000€ από την Εθνική
Συνεισφορά Ελλάδας-Βουλγαρίας. Η ελάχιστη συνολική επιλέξιμη επένδυση (ανά
πρόταση) ανέρχεται στις 300.000€ και η μέγιστη στις 600.000€, ενώ η μέγιστη
επιχορήγηση ανά μεμονωμένη επιχείρηση είναι 200.000 ευρώ για τριετή περίοδο.
Περισσότερα στην Πρόσκληση του Προγράμματος
Πηγή:http://www.mindev.gov.gr/

2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
Ανακοινώθηκε η δεύτερη προκήρυξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την ενίσχυση μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών. Οι
αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 21 Ιανουαρίου 2019 έως τις 25
Φεβρουαρίου 2019 ηλεκτρονικά μόνο στον ιστότοπο του ΕΛΙΔΕΚ. Ο συνολικός
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 16.580.000€.
Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων ερευνητικών
έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στα οποία Επιστημονικά
Υπεύθυνοι είναι Μεταδιδακτορικοί/κές Ερευνητές/τριες (ΜΕ-ΕΥ). Η Δράση έχει
σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές για να
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κατευθύνουν την υλοποίηση ερευνητικού έργου ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και να
διαμορφώσουν τη δική τους ανεξάρτητη Ερευνητική Ομάδα.
Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η διαμόρφωση νέων προοπτικών στην
επιστημονική και επαγγελματική πορεία τόσο του ΜΕ-ΕΥ όσο και των μελών της
Ερευνητικής Ομάδας του έργου, και η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων
για την αξιοποίηση του υφιστάμενου επιστημονικού δυναμικού της χώρας και την
προσέλκυση νέων επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με τη δεύτερη προκήρυξη, που διαφέρει σε αρκετά σημεία από την
πρώτη, μπορούν να γίνουν μόνο ατομικές αιτήσεις, από έναν/μία μεταδιδάκτορα
δηλαδή, σε εννέα επιστημονικές περιοχές: Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες
Μηχανικού και Τεχνολογίας, Επιστήμες Ζωής (Ιατρική και Επιστήμες Υγείας),
Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα, Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας,
Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Περιβάλλον και
Ενέργεια, και τέλος, Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας.
Το Έργο θα μπορεί να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής, ο οποίος μπορεί να είναι
ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) ή Ερευνητικό Κέντρο - Ινστιτούτο ή Ερευνητικό
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο ή Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ).
Βασικό κριτήριο της αξιολόγησης των προτάσεων είναι ο βαθμός της επιστημονικής
ποιότητας,

αριστείας,

η

πρωτοτυπία

και

η

δυνατότητα

υλοποίησης

του

προτεινόμενου ερευνητικού έργου, καθώς και το επιστημονικό προφίλ του
μεταδιδακτορικού ερευνητή-επιστημονικού υπεύθυνου της πρότασης.
Η διαδικασία της αξιολόγησης των Προτάσεων θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Και
στις δύο φάσεις η ερευνητική πρόταση θα αξιολογηθεί για κάθε ένα από τα δύο
βασικά κριτήρια αξιολόγησης της πρότασης, δηλαδή τον επιστημονικό υπεύθυνο
(30% της συνολικής βαθμολογίας) και το ερευνητικό έργο (70% της συνολικής
βαθμολογίας). Οι προτάσεις θα καταταχθούν ανάλογα με το αν καλύπτουν πλήρως
τα κριτήρια της 1ης φάσης αξιολόγησης ή όχι. Αυτές που θα καλύπτουν πλήρως τα
κριτήρια της 1ης φάσης, θα περάσουν στη 2η φάση αξιολόγησης.
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Η διάρκεια των ερευνητικών έργων μπορεί να είναι από 24 έως 36 μήνες. Η
Προκήρυξη και ο Οδηγός Διαχείρισης της Προκήρυξης διατίθενται στον ιστότοπο
του ΕΛΙΔΕΚ.
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα Προκήρυξη παρέχονται
από το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛΙΔΕΚ μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
στο email: askelidekpd@elidek.gr και στα τηλέφωνα 210-6412410, 210-6412420.
Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των Προτάσεων παρέχεται
αποκλειστικά στο email: helppd@elidek.gr.
Πηγή: http://www.ekt.gr/el/news/22756

Παράταση για ενεργειακούς ελέγχους
Κατά

πέντε

μήνες

παρατάθηκε

η

προθεσμία

καταχώρησης

Έκθεσης

Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου, μετά από απόφαση που υπέγραψε ο
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης. Σύμφωνα με αυτήν, οι
επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως υπόχρεες εντός του 2018, μπορούν να
υποβάλλουν την Έκθεση στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων μέχρι το
τέλος Μαΐου. Στις 31 Μαΐου 2019 μετατέθηκε και η προθεσμία υποβολής των
προβλεπόμενων στοιχείων εφαρμογής συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής
διαχείρισης.
Πηγή:

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=6062&language=el-

GR
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Έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής
(web banking) για τους συναλλασομένους/καταθέτες του Τ.Π.&
Δανείων
Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019 ξεκίνησε η λειτουργία
της υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (web banking)
e-money: https://e-money.tpd.gr
για τους συναλλασσόμενους/καταθέτες του Τ.Π.&Δανείων.
Η νέα Υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους συναλλασσομένους/καταθέτες του
Ταμείου, κατόπιν αίτησής τους, να πραγματοποιούν με ασφάλεια συναλλαγές με τη
χρήση μέσων ηλεκτρονικής τραπεζικής όπως (ενδεικτικά):
 Ενημέρωση σχετικά με το υπόλοιπο και την κίνηση των πάσης φύσεως
Καταθετικών Λογαριασμών τους στο Τ.Π. και Δανείων
 Έκδοση αντιγράφου κίνησης λογαριασμού
 Εκτέλεση εντολών Μεταφοράς χρημάτων μεταξύ λογαριασμών τους ή προς
λογαριασμούς τρίτων που τηρούνται στο Τ.Π. και Δανείων ή σε άλλο
Πιστωτικό Ίδρυμα
 Εκτέλεση εντολών Πληρωμής Οφειλών αντίστοιχων με αυτές που εκτελούνται
στον γκισέ
Οι συναλλασσόμενοι/καταθέτες που επιθυμούν να εγγραφούν στη νέα Υπηρεσία κι
εφόσον είναι πλήρως επικαιροποιημένο το συναλλακτικό προφίλ τους, καλούνται
όπως καταθέσουν τη σχετική ''Αίτηση Πρόσβασης στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής
Τραπεζικής", με φυσική παρουσία, σε κάποιο από τα Καταστήματα του
Τ.Π.&Δανείων.
Επισημαίνεται ότι πλήρη ενημέρωση για τη νέα Υπηρεσία «e-money» (Όροι και
Παράμετροι Συναλλαγών, Πολιτικής Ασφαλείας) παρέχεται στην ιστοσελίδα του
Ταμείου www.tpd.gr - ενότητα «e-money / Ηλεκτρονικές Συναλλαγές».
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Πηγή:http://www.tpd.gr/wp-content/uploads/2019/deltio_typou_web_banking.pdf

Ενίσχυση 411,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ σε 2.527 μικρομεσαίες
τουριστικές επιχειρήσεις
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της
διαδικασία αξιολόγησης των 7.297 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στην
δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η υψηλή επενδυτική ζήτηση και η ανάγκη να
υποστηριχτούν όσον το δυνατόν περισσότερα βιώσιμα και ποιοτικά επενδυτικά
σχέδια

οδήγησε

στην

απόφαση

για

αύξηση

της

διαθέσιμης

δημόσιας

χρηματοδότησης, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Σεπτέμβριο.
Στην αρχική διαθέσιμη δημόσια δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ) προστέθηκαν,
σύμφωνα με την 4η Τροποποίηση της Πρόσκλησης, 100 εκατομμύρια ευρώ από
πόρους 11 Περιφερειακών

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και παράλληλα

διπλασιάστηκε η χρηματοδότηση από το ΕΠΑνΕΚ από 120 σε 240 εκατ. ευρώ.
Αθροιστικά, η συνολική δημόσια δαπάνη μαζί με την υπερδέσμευση ανέρχεται σε
411.552.544 ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα για ένταξη 2.527 επενδυτικών σχεδίων
συνολικού επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 802.181.500 ευρώ, εκ
των οποίων 1.786 εντάσσονται στο ΕΠΑνΕΚ και 741 εντάσσονται στα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα.
Οι αποφάσεις ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στο ΕΠΑΝΕΚ και τα περιφερειακά
προγράμματα είναι αναρτημένες στη διαδικτυακή σελίδα του προγράμματος.
Στα Σχετικά αρχεία της σελίδας έχουν αναρτηθεί γραφήματα με τις εντάξεις και τη
γεωγραφική κατανομή τους.
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Πηγή: https://www.espa.gr/el/pages/NewsFS.aspx?item=1088

Δράσεις Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων υπέρ του διαλόγου
και της αλληλοκατανόησης
Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τον οργανισμό «The Beit»
υλοποίησε, για πρώτη φορά, το «The Beit Project» στην Αθήνα.
Το «The Beit Project» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κοινωνική συνοχή,
το οποίο έχει ήδη υλοποιηθεί με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Το
πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, συνδέει την
ιστορική κληρονομιά με την καταπολέμηση του ρατσισμού, του κοινωνικού
αποκλεισμού και των διακρίσεων.
Χρησιμοποιώντας τον αστικό χώρο οι μαθητές διερευνούν την έννοια του «άλλου»
στην κοινωνία. Μαθητές ίδιας ηλικίας από διαφορετικά σχολεία οικοδομούν ένα
κοινό «μετακινούμενο σχολείο» σε ένα δημόσιο χώρο στον οποίο συναντιούνται και
μελετούν από κοινού. Με έναυσμα τα ίχνη του παρόντος και του παρελθόντος που
ανακαλύπτουν στην πόλη, συζητούν διάφορα θέματα με στόχο να κατανοήσουν ότι
οι διαφορές αντί για εμπόδια μπορούν να είναι πλεονεκτήματα.
Ως κύριος χώρος διεξαγωγής του προγράμματος επιλέχθηκε ο πεζόδρομος στο
Θησείο, κοντά στην οδό Μελιδόνη, διότι εκεί εντοπίζονται πολλά τοπόσημα που
αναδεικνύουν την ιστορία της χώρας και της πόλης, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αλλά
και τη

συνύπαρξη

Κεραμεικού,

διαφορετικών θρησκειών

Εκκλησία

Αγίων

Ασωμάτων,

και πολιτισμών (Νεκροταφείο
Εβραϊκή

Συναγωγή,

Μνημείο

Ολοκαυτώματος, Κέντρο Μελέτης Νεότερης Κεραμικής, Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης
κ.α).
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Τα σχολεία που συμμετείχαν ήταν: 1ο Δημοτικό Παλαιού Φαλήρου, 28ο Δημοτικό
Πειραιά, Εβραϊκό Δημοτικό Σχολείο Αθήνας, 2ο Γυμνάσιο Ελευσίνας, 4ο Γυμνάσιο
Ελευσίνας, Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, 7ο Γυμνάσιο
Χαλανδρίου, 1ο ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου, το 6ο ΓΕΛ Νέας Σμύρνης και η Ριζάρειος
Εκκλησιαστική Σχολή.
Σημαντική υποστήριξη στη διεξαγωγή του προγράμματος προσέφερε το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών και το Ενιαίο Ειδικό
Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αθήνας.
Πηγή:http://www.minedu.gov.gr/news/38923-21-12-18-draseis-genikisgrammateias-thriskevmaton-yper-tou-dialogou-kai-tis-allilokatanoisis

Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την διάσωση
παραδοσιακών ξύλινων αλιευτικών σκαφών

των

Ολοκληρώθηκε η τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τη διάσωση των ξύλινων
παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών, τα οποία έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 6.1.10 του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 «Οριστική παύση
Αλιευτικών Δραστηριοτήτων».
Μετά από πολύμηνη προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων αλιέων-ιδιοκτητών και
φορέων, που θα τα υποδεχθούν, απεφεύχθη η διάλυσή τους και τα σκάφη αυτά θα
εκτίθενται ως μουσειακά εκθέματα.
Ήδη τα σκάφη μεταφέρονται στον τόπο έκθεσής τους, ώστε να αποτελέσουν υλικά
τεκμήρια της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου μας.
Πηγή:http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry2/grafeiotypou/deltiatypou/7603-dt281218
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Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για ιδιοκτήτες τουριστικών σκαφών
Με Πολυγραφημένη Υπουργική Εγκύκλιο (ΠΟΛ), ο Υπουργός Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης και η Υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη
Παπανάτσιου, τροποποίησαν την ΠΟΛ 1177/2018 σχετικά με τους όρους και τις
προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των τουριστικών σκαφών, κυρίως
στην ανοικτή θάλασσα, για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το ΦΠΑ.
Συγκεκριμένα από την υποχρέωση καταβολής Φόρου προστιθέμενης Αξίας
απαλλάσσονται οι πλοιοκτήτες σκαφών κυρίως στην ανοικτή θάλασσα, υπό τις
προϋποθέσεις:
-- Ο προκαθορισμένος πλους εσωτερικού που η διανυθείσα απόσταση μεταξύ του
λιμένα αναχώρησης και του λιμένα άφιξης, ή μεταξύ δύο λιμένων στην περίπτωση
που μεσολαβούν ενδιάμεσοι λιμένες, να είναι μεγαλύτερη των 12 μιλίων.
--Στην περίπτωση δρομολογημένων πλοίων ή ημερόπλοιων

του ν.4256/2014

θεωρείται ως ταξίδι στην ανοικτή θάλασσα ο πλους που η διανυθείσα απόσταση
από το λιμένα αναχώρησης έως και την επιστροφή του σε αυτόν είναι μεγαλύτερη
των 24 ναυτικών μιλίων, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ενδιάμεσων λιμένων.
--Τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά προκαθορισμένους πλόες θεωρείται ότι
διενεργούν δραστηριότητες κυρίως στην ανοικτή θάλασσα για μία συγκεκριμένη
ημερολογιακή περίοδο, εφόσον εκτελούν ταξίδια στην ανοικτή θάλασσα και σε
διεθνείς προορισμούς, σε ποσοστό άνω του 60% των συνολικών τους ταξιδιών
τους για την περίοδο αυτή.
--Η απόδειξη πραγματοποίησης ταξιδιού ή χρήσης του πλοίου στην ανοικτή
θάλασσα γίνεται αφενός με χρήση ηλεκτρονικών

συστημάτων αυτόματης

αναγνώρισης το οποίο ανταποκρίνεται στα πρότυπα του ΙΜΟ και αφετέρου με
χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής που δημιουργείται στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων(Α.Α.Δ.Ε.).
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--Η επιβεβαίωση των στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή πραγματοποιείται από
τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
κατόπιν υποβολής έντυπης ή ηλεκτρονικής δήλωσης άφιξης μέσω της εφαρμογής.
Πηγή:https://www.yen.gr/web/guest/-/apallage-apo-ton-phpa-gia-idioktetestouristikon-skaphon

Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας
Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν του πανελληνίων γραπτών εξετάσεων έτους 2018 και
έπειτα από σχετική απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας έχει
αναρτηθεί το επικαιροποιημένο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας στο σχετικό
χώρο της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Πηγή:
http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99%CE%
9A%CE%97/tabid/64/itemid/3134/amid/532/.aspx

Χειμερινό ωράριο λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και
μουσείων
Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (5819/Β’ /24.12.2018) η Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη
από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Μυρσίνη Ζορμπά και τον Υφυπουργό
Κώστα Στρατή για τον καθορισμό του χειμερινού ωραρίου λειτουργίας των
αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων της χώρας που θα ισχύει από την
7η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου 2019.
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Σύμφωνα με την απόφαση, για την πλειονότητα των αρχαιολογικών χώρων,
μνημείων και μουσείων, καθιερώνεται από 7 Ιανουαρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου
ωράριο λειτουργίας από τις 08.30 έως τις 15.30 μμ, ενώ για το μήνα Μάρτιο το
ωράριο επεκτείνεται για πρώτη φορά στις επτάμιση ώρες , από τις 08.30 έως τις
16.00, λόγω έναρξης της περιόδου υψηλής επισκεψιμότητας.
Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου σημαντικοί
αρχαιολογικοί χώροι, όπως η Ακρόπολη, η Κνωσός και η Επίδαυρος λειτουργούν με
διευρυμένο ωράριο 08.00-17.00.
Όσον αφορά τις ημέρες λειτουργίας, εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και
μουσεία λειτουργούν επτά ημέρες την εβδομάδα, όπως η Ακρόπολη και οι
αρχαιολογικοί χώροι του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, το Σούνιο, η Αρχαία Ολυμπία, οι Δελφοί, η Επίδαυρος, η Κνωσός, το
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη.
Κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Τουρισμού, στους χώρους με επταήμερη
λειτουργία προστίθενται από την 1η Μαρτίου 2019 το Παλάτι Μεγάλου Μαγίστρου
και η Ακρόπολη της Λίνδου στη Ρόδο, το Παλαιό Φρούριο στην Κέρκυρα, το
Ακρωτήρι Θήρας και ο αρχαιολογικός χώρος Απτέρας στα Χανιά, λόγω της αύξησης
της τουριστικής κίνησης σε σημαντικούς νησιωτικούς προορισμούς.
Οι υπόλοιποι αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία θα έχουν εξαήμερη
λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, παραμένοντας όμως
κλειστοί κάθε Τρίτη αντί Δευτέρας που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η συγκεκριμένη επιλογή
έγινε με βάση ευρωπαϊκές πρακτικές προκειμένου να ενισχυθεί ο τουρισμός μικρής
διάρκειας (city break) και του παρατεταμένου σαββατοκύριακου (long weekend) που
αποτελεί στρατηγικό στόχο της κυβέρνησης.
Πηγή: https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=2532
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Έκδοση Ετήσιας Έκθεσης της ΓΓΙΦ με θέμα «Η πρόοδος της
Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στη Χώρα. Η
εφαρμογή των πολιτικών ισότητας στους Δήμους»
Η Γενική Γραμματεία Ισότητας εξέδωσε την Ετήσια Έκθεση για την πρόοδο της
Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των Φύλων στη Χώρα. Σκοπός των ετήσιων
Εκθέσεων είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών ισότητας σε όλο το
εύρος της δημόσιας δράσης, ως μέρος της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας του
πυρήνα παραγωγής πολιτικών ισότητας των φύλων. Η τρέχουσα Έκθεση
εκπονήθηκε για πρώτη φορά εξολοκλήρου από το προσωπικό της ΓΓΙΦ.
Η Ετήσια Έκθεση, διαρθρώνεται σε δύο βασικά μέρη:
1.Το πρώτο αφορά την παρακολούθηση και αποτίμηση των δράσεων που
υλοποιήθηκαν από τη ΓΓΙΦ το έτος 2017. Η παρακολούθηση αυτή γίνεται στη βάση
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για

την

Ισότητα

των Φύλων 2016‐ 2020.

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι δράσεις της ΓΓΙΦ το έτος 2017 και η αξιολόγηση της
πορείας υλοποίησης του ΕΣΔΙΦ ανά θεματικό άξονα και στόχο και επισημαίνονται
πεδία και ανάγκες στα οποία θα πρέπει να εστιάσει η υπηρεσία τα επόμενα έτη με
βάση τους στόχους που έχουν τεθεί.
2.Το δεύτερο μέρος εστιάζει στην τοπική αυτοδιοίκηση, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες
προκλήσεις που παρουσιάζονται στην εφαρμογή των πολιτικών ισότητας των
φύλων

στις

τοπικές

κοινωνίες

και

την

ανάγκη

παρακολούθησης

και

επαναπροσδιορισμού τους, ενόψει και των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών.
Εκτίθενται οι απαντήσεις των Δήμων στα ερωτηματολόγια που κλήθηκαν να
απαντήσουν από την ΓΓΙΦ και ακολουθεί η ποσοτική και ποιοτική αποτύπωση και
χαρτογράφηση των δράσεων, η αποτίμηση της πορείας των πολιτικών ισότητας
στους Δήμους και η σύνδεση των δράσεων με τους άξονες προτεραιότητας του
ΕΣΔΙΦ

2016‐ 2020.

Στα

συμπεράσματα

του

μέρους

αυτού

παραθέτονται

προκλήσεις για την ένταξη των πολιτικών ισότητας στους Δήμους και προτάσεις
πολιτικής.
Στόχοι της Ετήσιας Έκθεσης αποτελούν:
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η αναλυτική παρουσίαση και αποτίμηση του Απολογισμού της Γ.Γ.Ι.Φ. για το
έτος 2017 σε σχέση με τον προγραμματισμό του ΕΣΔΙΦ 2016‐ 2020
ο εντοπισμός πεδίων και αναγκών που καλούν για εστιασμένες δράσεις τα
επόμενα έτη από τη Γ.Γ.Ι.Φ.
η αποτύπωση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας στην τοπική
αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα της εφαρμογής της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την
Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες»
ο προσδιορισμός των υφιστάμενων αναγκών και προβλημάτων σε τοπικό
επίπεδο με βάση την ανατροφοδότηση από το πεδίο
ο εντοπισμός καινοτόμων δράσεων και η ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών
η καταγραφή και ανάπτυξη σταθερού δικτύου επικοινωνίας των αρμόδιων
υπηρεσιακών δομών σε τοπικό επίπεδο
η επικαιροποίηση των παρεμβάσεων της Γ.Γ.Ι.Φ. στην τοπική αυτοδιοίκηση
και η χάραξη σχετικού σχεδίου δράσης.
Την έκθεση μπορείτε να την βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
Ετήσια Έκθεση με θέμα »Πρόοδος της Εφαρμογής των Πολιτικών Ισότητας των
Φύλων στη Χώρα»
Πηγή:http://www.isotita.gr/

Η περιπέτεια ενός λίθου: επανεντοπισμός σημαντικής επιγραφής
στην Αμοργό
Ένα κείμενο –κλειδί για την ιστορία του Αιγαίου τον 3ο αι. π.Χ., το περίφημο
ψήφισμα της Νικουριάς (IG XII 7, 506), επανεντοπίστηκε πρόσφατα στην Αμοργό.
H επιγραφή είχε ανακαλυφθεί το 1893 στην εκκλησία της Παναγιάς στο νησάκι
Νικουριά απέναντι από την Αιγιάλη της Αμοργού, μεταφέρθηκε τότε προσωρινά σε
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γειτονικό στάβλο όπου ως το 1908 τουλάχιστον ήταν ορατή, αλλά στην πορεία των
χρόνων χάθηκε. Το κείμενό της γνωρίζουμε από την δημοσίευσή της.
Στο ψήφισμα μνημονεύεται η απόφαση του Κοινού των νησιωτών, πολιτικής
ενώσεως που συνέστησαν οι Πτολεμαίοι, να συμμετέχουν με επίσημους
αντιπροσώπους στη γιορτή και τους αγώνες που διοργάνωσε ο Πτολεμαίος Β´ στην
Αλεξάνδρεια στην μνήμη του θεοποιημένου πατέρα του Πτολεμαίου Α´ του
Σωτήρος. Αντίγραφο του ψηφίσματος στήθηκε στο βωμό του Πτολεμαίου Α´ στην
Δήλο, έδρα του Κοινού, ενώ υπήρξε πρόβλεψη να στηθούν και άλλα σε όλες τις
πόλεις που το υπερψήφισαν, μεταξύ των οποίων ήταν και μία απο τις πόλεις της
Αμοργού.
Το ψήφισμα της Νικουριάς κατέχει κεντρική θέση στην επιστημονική έρευνα, διότι
παρέχει στοιχεία σχετικά με τoν συσχετισμό δυνάμεων στο Αιγαίο στο α΄ μισό του
3ου αι. π.Χ. και συγκεκριμένα την μετάβαση από τον έλεγχο των Μακεδόνων σε
εκείνον των Πτολεμαίων. Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη η επιγραφή
χρονολογείται στο διάστημα 280-278 π.Χ. ή στα πρώτα χρόνια της δεύτερης
δεκατίας του 3ου αι. π.Χ.
Δεκάδες Ελλήνων και ξένων ερευνητών καθώς και αρχαιολόγων της Αρχαιολογικής
Υπηρεσίας είχαν στο παρελθον αναζητήσει το σημαντικό αυτό ψήφισμα. Πρόσφατα,
τελειόφοιτος φοιτητής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αμοργινής
καταγωγής, ο Στέλιος Περάκης και ο Γερμανός αρχαιολόγος Ν.N. Fischer, μετά από
υπόδειξη εντοπίων, επανεντόπισαν την επιγραφή, εντοιχισμένη σε πρόσφατα
επισκευασμένη κατοικία στο χωριό Θολάρια, καθώς παρέμεινε ανεπίχριστη. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η κατοικία αυτή ανήκε παλαιότερα στο Σταμάτη Γρίσπο, βοσκό
στην Νικουριά.
Η

Εφορεία

Αρχαιοτήτων

Κυκλάδων

ευχαριστεί

όσους

συνέβαλαν

στον

επανεντοπισμό της επιγραφής και την ενημέρωση της Υπηρεσίας, έχει δε
δρομολογήσει την αποτοίχιση, μεταφορά και έκθεσή της στην αρχαιολογική Συλλογή
Αμοργού.
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Πηγή:https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=2528

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην πρόσκληση-Ανακοίνωση
1ΠΔ/2018
Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων
στην Πρόσκληση – Ανακοίνωση 1ΠΔ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 34/20-12-2018 Τεύχος
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του Ν.4483/2017, από
προσληφθέντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του
Ν.3584/2007

(Α΄

143),

από

1-1-2008

μέχρι

31-10-2010,

οι

οποίοι

δεν

περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων.
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (Πολίτες
> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην
Πρόσκληση – Ανακοίνωση (Παράρτημα Β΄).
Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα :
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία
λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της
υπογεγραμμένης εκτυπωμένης

μορφής της

ηλεκτρονικής

αίτησης των

υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά (Φωτοαντίγραφο
των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής
βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή
αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, ή των
δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου
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υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η
ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση
γεννήσεως) στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 24η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, μέσω
τηλεομοιοτυπίας (fax: 210-6400241 & 213-1319660).
Για

την

ομαλή

λειτουργία

του

συστήματος

υποβολής

των

ηλεκτρονικών

αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα
για να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του
διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή
αδυναμία υποβολής αυτής.
Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που
οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.
Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση – Ανακοίνωση και τη
συμμετοχή σε αυτή (δικαιολογητικά κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να
απευθύνονται

στο

Γραφείο

Εξυπηρέτησης

Πολιτών

του

ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 2, εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00
μέχρι 14:00) ή μέσω email στο enimerosi@asep.gr
Για

τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και

μόνο σχετικά

με

τη

διαδικασία

συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι
μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων &
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 4):
Τις εργάσιμες ημέρες
· Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00
Τις αργίες
· Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00
Ή

μέσω

της

εφαρμογής “Υποστήριξη

ΑΣΕΠ” (https://www.asep.gr/helpdesk)
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Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις
Συχνές

Ερωτήσεις

και

τα

Εγχειρίδια

Χρήσης

(Βοήθεια

Ερωτήσεις ή Εγχειρίδια Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.

Πηγή: http://www.asep.gov.gr/
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