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Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)
διαθέσιμη και για τη σύσταση ΟΕ και ΕΕ
Η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), η οποία τέθηκε
σε λειτουργία στις 22 Ιουλίου 2018, είναι, πλέον, διαθέσιμη από τη Δευτέρα 28
Ιανουαρίου 2019 και για τη σύσταση προσωπικών εταιρειών, δηλαδή των
Ομορρύθμων και των Ετερορρύθμων Εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ). Η Υπηρεσία σύντομα
θα είναι διαθέσιμη και για τις υπόλοιπες νομικές μορφές. Συγκεκριμένα, οι ΕΠΕ θα
μπορούν να συστήνονται μέσω της e-ΥΜΣ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και οι ΑΕ
εντός Μαρτίου 2019.
Τα δείγματα των πρώτων έξι μηνών λειτουργίας της e-ΥΜΣ είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά, καθώς μέσω της πλατφόρμας έχουν συσταθεί, ήδη, 1.665 εταιρείες,
εκ των οποίων οι 1.629 είναι ΙΚΕ, οι 20 είναι ΕΕ και οι 16 είναι ΟΕ.
Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης αποτελεί μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς μειώνει σε μεγάλο βαθμό το
κόστος και το χρόνο σύστασης μιας εταιρείας. Η σύσταση ολοκληρώνεται
ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται ούτε φυσική παρουσία σε οποιαδήποτε δημόσια
Υπηρεσία, ούτε η προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων, καθώς συμπληρώνονται
μόνο πεδία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εταιρεία αποκτά Αριθμό ΓΕΜΗ
και ΑΦΜ και αποστέλλονται στους ιδρυτές ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της
εταιρικής

σύμβασης

και

της

ανακοίνωσης

σύστασης

της

εταιρείας.

Υπογραμμίζεται ότι ο ελάχιστος χρόνος σύστασης που έχει καταγραφεί είναι 8 λεπτά
και 39 δευτερόλεπτα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό
τόπο της e-ΥΜΣ (https://eyms.businessportal.gr).
Πηγή:http://www.mindev.gov.gr/
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Εκτόξευση του γεωστατικού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου Hellas
Sat 4
Εκτοξεύτηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 2019 από το Κουρού της Γαλλικής Γουϊάνας ο
γεωστατικός τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος Hellas Sat 4 της εταιρείας ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ,
με προορισμό την ελληνοκυπριακών δικαιωμάτων θέση στις 39ο Ανατολικά.
Ο νέος δορυφόρος θα δώσει νέες δυνατότητες για ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών
δικτύων πέμπτης γενιάς σε απομακρυσμένες περιοχές, για ευρυζωνικές υπηρεσίες
internet σε αεροπλάνα εν πτήση, για μετάδοση πολλαπλών τηλεοπτικών
προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας, καθώς και για πολλές ακόμα καινοτόμες
υπηρεσίες και εφαρμογές.
Ο Hellas Sat 4 ενεργοποιεί και κατοχυρώνει νέες ραδιοσυχνότητες για την Ελλάδα,
επαυξάνοντας και διασφαλίζοντας τα ελληνικά δικαιώματα στο Διάστημα στη
γεωστατική θέση 39ο Ανατολικά, ενώ μαζί με τον Hellas Sat 3 που βρίσκεται ήδη
στη θέση αυτή από το 2017 θα προσφέρουν σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές
υπηρεσίες ταυτόχρονα σε τρεις ηπείρους, στην Ευρώπη, στην Ασία και στην
Αφρική.
Το Δημόσιο αποκομίζει σημαντικά οφέλη με την ενεργοποίηση των διατάξεων της
ανανεωμένης Σύμβασης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης με την εταιρεία ΕΛΛΑΣ ΣΑT A.E., που τροποποιήθηκε και ανανεώθηκε
το 2017 προσφέροντας υπερτριπλάσια ανταλλάγματα υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου σε σχέση με την αρχική του 2001. Η εκτόξευση του Hellas Sat 4
πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες του συστήματος δορυφορικών επικοινωνιών του
ελληνικού Δημοσίου, επιτρέποντας νέες καινοτόμες υπηρεσίες του κράτους προς
τους πολίτες ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε περιπτώσεις φυσικών
καταστροφών που προκαλούν υπερφόρτωση ή και καταστροφή των υφιστάμενων
επικοινωνιακών δικτύων. Ακόμα παρέχει το απαραίτητο εύρος ζώνης για τη
λειτουργία νέων δορυφορικών συστημάτων των ενόπλων δυνάμεων και άλλων
υπηρεσιών που σχετίζονται με την ασφάλεια της χώρας και των κατοίκων της.
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Πηγή: http://www.mindigital.gr/index.php/26-g-g-tt/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%
CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%83/3567-hellas-sat-4

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τον καθορισμό του
περιεχομένου, της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής της
αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο
έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για
την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την
ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Αλέξανδρου Χαρίτση
196/Β΄/2019,

ΑΔΑ:

ΩΚΑΥ465ΧΘ7-4ΧΛ)

καθορίζεται

το

(ΦΕΚ

περιεχόμενο,

η

προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης - δήλωσης των Ελλήνων
εκλογέων που διαμένουν μόνιμα ή θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας στα
λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα, το Μάιο 2019, ως εξής:
1. Περιεχόμενο της αίτησης - δήλωσης και διαδικασία συμπλήρωσης
- Η δήλωση θα συμπληρώνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΥΠ.ΕΣ.
(www.ypes.gr), είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από την οικεία διπλωματική
αρχή.
- Μέσω του διαδικτυακού τόπου αυτού, αναζητείται η εγγραφή του εκλογέα στη
βάση δεδομένων των εκλογικών καταλόγων. Συμπληρώνοντας τα ονοματεπωνυμικά
του στοιχεία, εμφανίζονται τα εξής στοιχεία εγγραφής του στους εκλογικούς
καταλόγους: Επώνυμο, επώνυμο Β, όνομα, όνομα Β, όνομα πατέρα, όνομα
μητέρας, όνομα συζύγου, επώνυμο πατέρα, ημερομηνία γέννησης, νομός, δήμος,
δημοτική ενότητα, εκλογικό διαμέρισμα, ειδικός εκλογικός αριθμός και αριθμός
δημοτολογίου.
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- Σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα καταχωρούνται με λατινικούς χαρακτήρες τα
στοιχεία της σημερινής διεύθυνσής του (πόλη, οδός, αριθμός, ΤΚ, τηλέφωνο, e-mail)
και επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα, η πόλη, σε εκλογικό τμήμα της οποίας
επιθυμεί να ψηφίσει. Η αίτηση εκτυπώνεται εις τριπλούν μέσω του συστήματος.
Ειδικότερα ο τύπος της αίτησης - δήλωσης παρατίθεται στο συνημμένο στην
απόφαση ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
2. Προθεσμία υποβολής
Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων - δηλώσεων στις οικείες
πρεσβευτικές και προξενικές αρχές της χώρας στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα διαρκέσει μέχρι και 29 Μαρτίου 2019.
3. Τρόπος υποβολής
Ο εκλογέας υποβάλει τα τρία (3) αντίγραφα της αίτησης – δήλωσης μαζί με
φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της τελευταίας
σελίδας του διαβατηρίου του (ή της σελίδας του διαβατηρίου στην οποία
καταχωρούνται τα στοιχεία του κατόχου) στην οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
ή σε περιπτώσεις που συντρέχει σοβαρός λόγος (μεγάλη χιλιομετρική απόσταση,
θέμα υγείας, ηλικίας κ.λπ.) μπορούν να αποστέλλονται και ταχυδρομικά.
4. Λοιπές λεπτομέρειες
Η οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και
την ημερομηνία παραλαβής στα τρία αντίγραφα της αίτησης – δήλωσης και
επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο εκλογέα το ένα αντίγραφο, ως αποδεικτικό της
δήλωσης συμμετοχής του στις εκλογές. Ένα αντίγραφο κάθε υποβληθείσας αίτησης
–

δήλωσης αποστέλλεται με

συνημμένο

φωτοαντίγραφο

της

αστυνομικής

ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εκλογέα στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο
αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση όλων των λοιπών διαδικασιών, προκειμένου να
καταρτιστούν οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν
6
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στα λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίτο αντίγραφο της αίτησης –
δήλωσης τηρείται στο αρχείο της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής.

Πηγές:http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70eeca84e2ec9b9/apof4365-22012019.pdf
http://www.et.gr/

2η Επιχειρηματική ευκαιρία 5.000 ανέργων, πρώην
αυτοαπασχολουμένων
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
προχωρά στην υλοποίηση του προγράμματος «Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία
5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους
στην αγορά εργασίας».
Το πρόγραμμα έχει ως άμεσο στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων,
οι οποίοι ήταν πρώην αυτοαπασχολούμενοι και διέκοψαν την επιχειρηματική τους
δραστηριότητα, δίνοντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία να ξεκινήσουν εκ νέου την
οικονομική δραστηριότητά τους.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για
επιπλέον 12 μήνες. Το ποσό της επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000€ έως και
36.000€. Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται σε
80.000.000€.
Η πρόσκληση που θα εξειδικεύει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την υλοποίηση του
προγράμματος θα εκδοθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ. το αμέσως επόμενο διάστημα.
Η στήριξη των αυτοαπασχολουμένων που επλήγησαν την περίοδο της κρίσης
αποτελεί βασική μέριμνα της Κυβέρνησης στο πλαίσιο της προσπάθειας για την
7
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ανασυγκρότηση της παραγωγική βάσης της χώρας και την ανάταξη της αγοράς
εργασίας.
Πηγή: http://www.ypakp.gr/

Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
για την εποχική γρίπη.
Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την εμφάνιση της εποχικής γρίπης, συστήνονται
στις σχολικές μονάδες οι ακόλουθες οδηγίες με σκοπό την πρόληψη της εξάπλωσής
της:
1.Παιδιά που εμφανίζουν συμπτώματα γρίπης αναμένουν, σε χώρο όπου δε θα
έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα, μέχρι να τα παραλάβουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες
τους, οι οποίοι θα πρέπει να ειδοποιούνται αμέσως.
2.Συστήνεται για την αποφυγή της εξάπλωσης της εποχικής γρίπης να τηρούνται οι
κανόνες ατομικής υγιεινής, όπως:
Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση του
κινδύνου μόλυνσης.
Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων
προσωπικών αντικειμένων.
Σε βήχα ή φτέρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο ύψος
του αγκώνα ή με χαρτομάντιλο.
Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντιλο πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση
στους κάδους απορριμμάτων. Απαγορεύεται τα παιδιά να πίνουν νερό απευθείας
από τη βρύση με το στόμα.
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Τακτικό πλύσιμο των χεριών των παιδιών και των εργαζομένων με υγρό σαπούνι
και νερό ή εναλλακτικά να χρησιμοποιείται αντισηπτικό αλκοολούχο διάλυμα ή
χαρτομάντιλα με αλκοόλη.
Οι παραπάνω οδηγίες πρέπει να τηρούνται και από το προσωπικό των κυλικείων.
Δείτε την εγκύκλιο, εδώ.
Πηγή: https://www.minedu.gov.gr/

Επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” σε 104 σχολικές
μονάδες όλης της χώρας
Την επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” σε επιπλέον 104 σχολικές
μονάδες όλης της χώρας ανακοινώνει με εγκύκλιο του προς τις Διευθύνσεις
Εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Πρόκειται για Δημοτικά Σχολεία των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης,
Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων
Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Πελοποννήσου.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Το έγγραφο σε μορφή pdf

Πηγή: https://www.minedu.gov.gr/news/39494-07-02-19-epektasi-touprogrammatos-sxolika-geymata-se-104-sxolikes-monades-olis-tis-xoras
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Νέες ημερομηνίες υποβολών για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ
«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση –
Εκπαίδευση» και «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές
και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»
Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης ανακοίνωσε στις

05/02/19, την

τροποποίηση, μεταξύ άλλων παρεμβάσεων, των ημερομηνιών έναρξης και λήξης
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για τις προσκλήσεις των
Δράσεων «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις» και «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση –
Εκπαίδευση».
Ειδικότερα για τη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ
Μικρές Επιχειρήσεις» η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων
τροποποιείται από 6/2/2019 σε 20/2/2019 και ώρα 10:00:00. Η πρόσκληση θα
παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι
τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.
Για

τη

Δράση «Εργαλειοθήκη

Εκπαίδευση» η

ημερομηνία

Επιχειρηματικότητας:
έναρξης

Εμπόριο –

ηλεκτρονικής

Εστίαση

–

υποβολής

αιτήσεων τροποποιείται από 6/2/2019 σε 27/2/2019 καθώς και η ημερομηνία λήξης
ηλεκτρονικών υποβολών αιτήσεων από 19/4/2019 σε 9/5/2019 και ώρα 23:59:59.
Οι Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι από Εθνικούς πόρους.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τις Δράσεις απευθυνθείτε:
στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δε - Πα
από 8:00 πµ έως 5:00 µµ)
στο 801 11 36300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από 8:00 πμ έως 7:00
μμ
στον διαδικτυακό τόπο

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/index.asp
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στην διαδικτυακή πύλη www.espa.gr
στις

σελίδες

της

ΕΥΔ

ΕΠΑνΕΚ

στα

κοινωνικά

δίκτυα:

Facebook, Twitter, LinkedΙn, youtube
Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με τον ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και τις
Περιφερειακές Μονάδες του.

Πηγή: https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1099

Η Δημόσια Διοίκηση Απέναντι Στο Ρατσιστικό Έγκλημα –Συνοπτικό
ενημερωτικό φυλλάδιο από το Εθνικό Συμβούλιο κατά του
Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας
Το Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας έχει, μεταξύ
άλλων, εκ του Ν. 4356/15 την αρμοδιότητα να προωθεί και να συντονίζει τις δράσεις
των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του
ρατσιστικού εγκλήματος και της ρητορικής του μίσους, ενισχύοντας τη συνεργασία
τους με την κοινωνία των πολιτών.
Προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους δημόσιους λειτουργούς
απέναντι στο ρατσιστικό έγκλημα προχώρησε στην παραγωγή ενός συνοπτικού
ενημερωτικού οδηγού (φυλλαδίου), όπου με περιεκτικό και ακριβή τρόπο
περιγράφονται τα εξής:
•

το ρατσιστικό έγκλημα και η ρητορική του μίσους

•

οι υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων

•

οι υποχρεώσεις των προανακριτικών υπαλλήλων

•

τρόποι προστασίας των θυμάτων και των ουσιωδών μαρτύρων
11
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•

οδηγίες για την υποστήριξη του θύματος

•

χρήσιμες πληροφορίες

Το εν θέματι φυλλάδιο θα διανεμηθεί ηλεκτρονικά και εντύπως στο σύνολο της
Διοίκησης.
Συνοπτικός Ενημερωτικός Οδηγός
Πηγή:http://www.ministryofjustice.gr/site/el/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%99
%CE%9A%CE%97/tabid/64/itemid/3163/amid/532/.aspx

Με υπογραφή της Υπουργού Τουρισμού αναγνωρίστηκαν δύο
ιαματικές πηγές στην Καρδίτσα
Αναγνωρίστηκαν ως ιαματικές οι πηγές Λουτρά Σμοκόβου και Σουλαντά Καρδίτσας,
με αποφάσεις που υπέγραψε η Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά
Οι

αναγνωρίσεις

των

ιαματικών

πόρων

εντάσσονται

στο

πλαίσιο

της

υλοποιούμενης εθνικής τουριστικής πολιτικής, με στόχο την προώθηση των
θεματικών μορφών τουρισμού και εν προκειμένω του τουρισμού υγείας-ευεξίας, την
αξιοποίηση του ιαματικού πλούτου της χώρας και την ανάδειξη νέων ιαματικών
προορισμών που δημιουργούν νέα αναπτυξιακά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.
Συγκεκριμένα, αναγνωρίζεται ως ιαματικός ο φυσικός πόρος «Λουτρά Σμοκόβου»
που βρίσκεται στον οικισμό Λουτρά Σμοκόβου Καρδίτσας για λουτροθεραπεία και
εισπνοθεραπεία με ιαματικές ιδιότητες που ενδείκνυνται για ρευματικές παθήσεις,
χρόνιους ρευματισμούς, ισχιαλγίες, οσφυαλγίες, οξεία ρινίτιδα, αλλεργική ρινίτιδα
καθώς και για παθήσεις του νευρικού συστήματος.
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Επίσης, αναγνωρίζεται ως ιαματικός ο φυσικός πόρος «Πηγή Σουλαντά» του Δήμου
Σοφάδων Καρδίτσας, με τρόπο χρήσεως τη λουτροθεραπεία και εισπνοθεραπεία,
και με ιαματικές ιδιότητες που ενδείκνυνται ρευματολογικές παθήσεις, χρόνιους
ρευματισμούς, ισχιαλγίες, οσφυαλγίες, παθήσεις νευρικού συστήματος, οξεία
ρινίτιδα και αλλεργική ρινίτιδα.
Οι αποφάσεις αναγνώρισης των πηγών δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 6195/Β/2018 και
ΦΕΚ 6059/Β/2018 αντίστοιχα, και είναι αναρτημένες στη Διαύγεια.
Πηγή: http://www.mintour.gov.gr/PressRoom/PressReleases/me-ypografh-thsypoyrgoy-toyrismoy-elenas-koyntoyra-anagnwristhkan-dyo-iamatikes-phges-sthnkarditsa

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το χρόνο ασφάλισης σε περίπτωση
ανάκλησης διορισμού
Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, υπέγραψε
εγκύκλιο με την οποία αποσαφηνίζεται ότι ο χρόνος ασφάλισης από το διορισμό
μέχρι την ανάκλησή του, λόγω χρήσης πλαστών δικαιολογητικών, παραμένει
ισχυρός, εφόσον τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά- αποδεικτικά των προσόντων
διορισμού δεν αποτελούν προαπαιτούμενα για την άσκηση επαγγέλματος ή την
παροχή συγκεκριμένης εργασίας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν τίθεται θέμα
ακύρωσης και επιστροφής των καταβληθεισών εισφορών, ενώ ο χρόνος ασφάλισης
είναι ισχυρός και συνυπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού
δικαιώματος όσο και για τον υπολογισμό της σύνταξης. Η εγκύκλιος αφορά, μεταξύ
άλλων, και την υπόθεση της σχολικής καθαρίστριας από το Βόλο.
Πηγή: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/11841.pdf
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Διευκρινίσεις της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για την αξιολόγηση των σχεδίων
βελτίωσης
Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για το
τρέχον

έτος

2019,

όπως

αποτυπώθηκε

και

στην

τελευταία

Επιτροπή

Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014-2020, έχει θέσει ως μια από τις σημαντικότερες
προτεραιότητες – στόχους την ολοκλήρωση των νομικών δεσμεύσεων των
Επενδυτικών Μέτρων που έχουν προκηρυχθεί, μεταξύ των οποίων και τα Σχέδια
Βελτίωσης. Γι’ αυτό για την πληρέστερη ενημέρωση των υποψηφίων – δυνητικών
δικαιούχων ως προς τη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των επενδυτικών
προτάσεων που έχουν υποβάλλει, διευκρινίζονται τα εξής:
Το Μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης έχει εκχωρηθεί ως προς την εφαρμογή του
στις Περιφέρειες, όπως άλλωστε και μια σειρά άλλων Μέτρων του ΠΑΑ, στο
πλαίσιο της πολιτικής πρωτοβουλίας που για πρώτη φορά στην τρέχουσα
προγραμματική περίοδο αναλήφθηκε για αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων,
απλοποίηση και απλούστευση διαδικασιών και αμεσότερη εξυπηρέτηση των
πολιτών.
Στη βάση αυτή, προβλέπεται οι διαδικασίες που διέπουν την εφαρμογή των
εκχωρούμενων Μέτρων και ειδικότερα η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων,
η έγκρισή τους, η παρακολούθηση των υλοποιούμενων επενδύσεων και η
εκκαθάριση των δαπανών τους, να διεκπεραιώνονται στο σύνολό τους
αποκεντρωμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.
Το ΥΠΑΑΤ προβλέπεται να λειτουργεί επικουρικά, στην κατεύθυνση θεσμικής και
τεχνικής υποστήριξης των Περιφερειών, ώστε από κοινού να διασφαλιστεί η
αποτελεσματικότητα, η αξιοπιστία και η απρόσκοπτη υλοποίηση των συγκεκριμένων
διαδικασιών. Για το σκοπό αυτό:
Έχει τεθεί ήδη στις Περιφέρειες ως προγραμματισμός ολοκλήρωσης της
αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης το αργότερο το πρώτο εξάμηνο του
14
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2019 και έχει ζητηθεί ο λεπτομερής χρονοπρογραμματισμός τους εντός που
προαναφερόμενου διαστήματος, δεδομένου ότι δεν διαχειρίζονται όλες οι
Περιφέρειες τον ίδιο όγκο αιτήσεων.
Έχουν δοθεί οδηγίες για την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών και ήδη
ορισμένες από τις Περιφέρειες έχουν ολοκληρώσει τη σχετική διαδικασία και
έχουν εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που είναι έτοιμο και λειτουργικό, με
τυποποιημένη και μηχανογραφική εφαρμογή που θα διευκολύνει και θα
επισπεύσει τους χρόνους ολοκλήρωσης της αξιολόγησης, ενώ έχουν
πραγματοποιηθεί ήδη σχετικές εκπαιδεύσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες των
Περιφερειών.
Έχει

αποσταλεί

στις

Περιφέρειες

ο

σχετικός αναλυτικός

οδηγός

αξιολόγησης.
Τέλος, έχει προωθηθεί και ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης της ΚΥΑ
αμοιβών για την κάλυψη της υπερωριακής απασχόλησης των αξιολογητών
των Περιφερειών μέσω της τεχνικής βοήθειας που έχει εκχωρηθεί σε αυτές
ύψους 8 εκ. € περίπου.
Συνεπώς, ενημερώνονται οι υποψήφιοι επενδυτές ότι έχουν πραγματοποιηθεί
έγκαιρα όλες οι προαπαιτούμενες ενέργειες με στόχο την όσο το δυνατόν
συντομότερη ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίωσης από τις
αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.
Πηγή: http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry2/grafeiotypou/deltiatypou/7732-dt050219b

Προσχέδια ΚΥΑ για τα συστήματα αειφορίας α) βιοκαυσίμων
σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4062/2012 και β) βιοκαυσίμων και
βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν. 3468/2006(σε
δημόσια διαβούλευση)
15
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας, δια του Υπουργού κ. Γ. Σταθάκη, έθεσε
από 6-2-2019, σε δημόσια διαβούλευση, προσχέδια των κοινών υπουργικών
αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων
σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4062/2012» και «Σύστημα αειφορίας
βιοκαυσίμων και βιορευστών σύμφωνα με το άρθρο 32η του ν. 3468/2006»
προς αντικατάσταση της ΚΥΑ 175700/14.4.2016 «Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων
και βιορευστών» των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β` 1212).
Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι ο καθορισμός θεμάτων σχετικά με την
τήρηση των κριτηρίων αειφορίας για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά και ειδικότερα:
Σχετικά με την πιστοποίηση των οικονομικών φορέων και τις πληροφορίες
που διακινούνται μεταξύ τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 21 του
ν. 4062/2012.
Σχετικά με την πιστοποίηση των οικονομικών φορέων, τις πληροφορίες που
διακινούνται μεταξύ τους και υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του άρθρου 32η του ν. 3468/2006.
Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση
των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Η δημόσια διαβούλευση για τα ανωτέρω προσχέδια ΚΥΑ θα ολοκληρωθεί την
14.02.2019 και ώρα 15:00.

Πηγή: http://www.opengov.gr/minenv/?p=9917
http://www.opengov.gr/minenv/?p=9882
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Προσχέδιο ΚΥΑ για την κατηγοριοποίηση παραβάσεων και τον
καθορισμό διαδικασίας επιβολής προστίμων σχετικά με την
τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών (σε
δημόσια διαβούλευση)
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας, δια του Υπουργού κ. Γ. Σταθάκη, έθεσε
από 6-2-2019, σε δημόσια διαβούλευση, προσχέδιο της υπουργικής απόφασης με
θέμα «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής
προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων και
βιορευστών και αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου προστίμων σύμφωνα με το
άρθρο

32η

του

ν.

3468/2006»,

προς

αντικατάσταση

της

απόφασης

184182/5.10.2016 «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας
επιβολής προστίμων σχετικά με την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας βιοκαυσίμων
και βιορευστών και αναπροσαρμογή ανωτάτου ορίου προστίμων» του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β` 3278).
Σκοπός των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων,
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 32η του ν. 3468/2006, σε σχέση με την τήρηση
των υποχρεώσεων των άρθρων 32ζ, 32η και 32θ για τα κριτήρια αειφορίας
βιοκαυσίμων και βιορευστών.
Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση
των προτεινόμενων ρυθμίσεων.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 14.02.2019 και ώρα 15:00.

Πηγή:http://www.opengov.gr/minenv/?p=9960
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Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τα παραστατικά παρεχόμενων
υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης)
Ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, υπέγραψε
εγκύκλιο η οποία προβλέπει ότι οι ρυθμίσεις για την καταβολή ασφαλιστικών
εισφορών στον ΕΦΚΑ για τους αμειβόμενους με παραστατικά παρεχόμενων
υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης), θα έχουν
εφαρμογή σε συμβάσεις που καταρτίζονται από την 1/2/2019. Η νέα ημερομηνία
εφαρμογής των ρυθμίσεων ορίστηκε για λόγους ασφάλειας δικαίου, με δεδομένη την
αύξηση του κατώτατου μισθού σε 650 ευρώ από την 1/2/2019, καθώς και το
γεγονός ότι η υπουργική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης των
εισφορών, το χρόνο και τον τρόπο δήλωσης των στοιχείων του παραστατικού και
της σύμβασης από τον εκδότη στον ΕΦΚΑ, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 6182/31-122018, το οποίο κυκλοφόρησε στα τέλη του μηνός Ιανουαρίου 2019. Με βάση την
εγκύκλιο:
• Για γραπτές συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί μέχρι 31/01/2019, ανεξάρτητα εάν
το παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών εκδοθεί πριν ή μετά την 1/2/2019,
εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς.
• Σε περίπτωση που υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ ασφαλισμένου και
αντισυμβαλλόμενου, ακόμη και αν αυτή έχει γίνει πριν από την 31/1/2019 ή δεν
υπάρχει σύμβαση, οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για παραστατικά που εκδίδονται
μετά την 1/2/2019.
• Για λόγους χρηστής διοίκησης, δεν αναζητούνται ασφαλιστικές εισφορές που έχουν
καταλογισθεί για τίτλους κτήσης οι οποίοι έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν.
Πηγή: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/11840.pdf
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Επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 404.600,00 Ευρώ, για
παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοινώνει ότι κατά
το έτος 2018 επεβλήθησαν, είτε κατόπιν εκτεταμένης αυτεπάγγελτης έρευνας, είτε
κατόπιν καταγγελιών καταναλωτών και εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης
Προστασίας Καταναλωτή, πρόστιμα συνολικού ύψους 404.600,00 Ευρώ, για
παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και συγκεκριμένα
για

τους

γενικούς

όρους

συναλλαγών,

τις

συμβάσεις

εκτός

εμπορικού

καταστήματος, την εμπορία από απόσταση προϊόντων και υπηρεσιών, τις αθέμιτες
εμπορικές πρακτικές, τις εγγυήσεις, την λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης
οφειλετών, ειδικότερων τραπεζικών και ασφαλιστικών θεμάτων, κλπ.
Κλικ εδώ για όλο το δελτίο τύπου.

Πηγή: http://www.mindev.gov.gr/

Σεμινάρια ΤΕΕ: Νέα υπηρεσία του ΤΕΕ για τα μέλη του
Μία νέα υπηρεσία προς τους μηχανικούς – μέλη του ξεκινά να παρέχει το Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδος με σκοπό την ενημέρωση, επιμόρφωση και κατάρτιση σε
επίκαιρα και εξειδικευμένα τεχνικά θέματα, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός. Πρόκειται για την υπηρεσία «Σεμινάρια ΤΕΕ» η οποία θα
παρέχεται δωρεάν στα μέλη του ΤΕΕ από το Επιμελητήριο των Μηχανικών.
Κάθε σεμινάριο θα έχει όριο συμμετεχόντων περίπου τους 100 μηχανικούς, βάση
σειράς προτεραιότητας στην ηλεκτρονική δήλωση εγγραφής. Τα σεμινάρια για τα
οποία υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλη ζήτηση θα επαναλαμβάνονται σε νέα ημερομηνία
αργότερα. Η θεματολογία των σεμιναρίων θα εμπλουτίζεται συνεχώς κατά τους
επόμενους μήνες. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε σεμινάριο (θεματολογία,
19
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εισηγητές, φόρμα εγγραφής, υποστηρικτικό υλικό κλπ) παρέχονται μέσα από την
ειδική ιστοσελίδα web.tee.gr/seminaria-tee, την οποία καλούνται να επισκέπονται τα
μέλη του ΤΕΕ τακτικά για ενημέρωσή τους.
Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Σύνταγμα,
Νίκης 4, 1ος όροφος). Η διάρκειά τους είναι 4 ώρες (17:00-21:00)
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση αίτησης εγγραφής. Θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των
ειδικοτήτων, μέλη του ΤΕΕ, που είναι ταμειακά ενήμεροι κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος https://web.tee.gr/deltia-tupoy/deltio-typoy-tee-04-02-2019/
Πηγή:https://web.tee.gr/deltia-tupoy/deltio-typoy-tee-04-02-2019/

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων
Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορίες
έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.
Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο του 179, του Ν. 4555/2018, δύναται να
αναλάβει την υποστήριξη Δήμων που δεν έχουν τεχνική επάρκεια (κύρια νησιώτικών
ή μικρών ορεινών), με τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, εποπτείας και
επίβλεψης δημοσίων συμβάσεων μελετών των ανωτέρω Δήμων. Στο πλαίσιο αυτό η
Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων
Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118
του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας
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ανάθεσης μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων μελετών,
για Ο.Τ.Α., στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορίες μελετών:
1. (6)-Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων
2. (7)-Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών
χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτηρίων, οικισμών
και τοπίου
3. (8)-Στατικές μελέτες (μελέτες για φέρουσες κατασκευές κτιρίων και μεγάλων ή
ειδικών τεχνικών έργων)
4. (9)-Μελέτες μηχανολογικές-Ηλεκτρολογικές-Ηλεκτρονικές
5. (10)-Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών
τεχνικών έργων, έργων υποδομής, αερολιμένων και Κυκλοφοριακές Μελέτες
6. (11)-Μελέτες λιμενικών έργων
7. (13)-Μελέτες Υδραυλικών Έργων, εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων,
υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδατικών πόρων
8. (14)-Ενεργειακές Μελέτες, θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων
μορφών ενέργειας
9. (16)-Μελέτες Τοπογραφίας, γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές,
κτηματολογικές και τοπογραφικές.
10. (20)-Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες
11. (21)-Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες
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12. (25)-Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χωρών και Έργων
Πρασίνου
13. (27)-Περιβαλλοντικές Μελέτες Προεδρικό Διάταγμα υπ'αριθ. (256/1998)
Καλεί
Τους ενδιαφερόμενους μελετητές να υποβάλουν την σχετική αίτηση, η οποία θα
συνοδεύεται από αντίγραφο του μελετητικού πτυχίου τους το οποίο είναι σε ισχύ,
εντός είκοσι (20) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση, μέχρι τις 01.03.2019 στο
πρωτόκολλο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στη Δ/νση Μυλλέρου 73-77, 10436, Αθήνα. Οι
αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην
ανωτέρω

διεύθυνση

(καταληκτική

ημερομηνία,

η

ημερομηνία

παραλαβής

ταχυδρομείου) είτε με fax εντός της παραπάνω προθεσμίας.
Υπόδειγμα Αίτησης Μελετητών Δημοσίων Έργων

Πηγή:https://www.eetaa.gr/anakoinoseis/04022019_katalogos_ergoliptwn_meletitw
n_dimosiwn_ergwn_prosklisis.pdf

Ενθαρρυντικά τα στοιχεία από την ποντοπόρο ναυτιλία στη χώρα
μας
Αύξηση

κατά

6,04%

του

συνολικού

ποσοστού

συναλλάγματος

από

τα

εγκατεστημένα ναυτιλιακά γραφεία του Ν. 25/75 για το έτος 2017 (2,98 δισ. δολάρια)
σε σχέση με το 2016 (2,81 δισ. δολάρια), καταγράφηκε σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Στα συγκεκριμένα γραφεία το 2017 καταγράφηκε αύξηση 3,63% σε σχέση με το
2016 του απασχολούμενου προσωπικού.
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Παράλληλα το ποσοστό της ελληνικής σημαίας(20,54%) επί του συνόλου του
διαχειριζόμενου στόλου, με κριτήριο τη χωρητικότητα, εξακολούθησε και το 2017 να
είναι υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά των πλοίων που φέρουν άλλες
σημαίες.
Σχετικά Αρχεία
10_02_19_29
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_1
Δελτίο Τύπου pdf

Πηγή:https://www.yen.gr/

Ισχυρό το τουριστικό ρεύμα από τις ΗΠΑ με διψήφια αύξηση στις
προκρατήσεις για το 2019
Mε διψήφια αύξηση ξεκίνησαν οι προκρατήσεις στα ταξίδια των Αμερικανών στην
Ελλάδα για το 2019. Η νέα άνοδος του τουριστικού ρεύματος έρχεται σε συνέχεια
της αύξησης άνω του 25% των συνολικών αφίξεων από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα το
2018 που ξεπέρασαν τους 1,2 εκατ. επισκέπτες, και της αύξησης μεγαλύτερης του
10% που καταγράφηκε στις απευθείας αεροπορικές αφίξεις στην Αθήνα.
Πηγή:http://www.gnto.gov.gr/

ΑΣΕΠ: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Προκήρυξη 8Κ/2017Κατηγορία ΤΕ)
Ανακοινώθηκε

στις

αποτελεσμάτων

8-2-2019,
της

η

έκδοση

και

καταχώριση των

Προκήρυξης 8Κ/2017 (ΦΕΚ
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Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, σαράντα δύο
(42)

θέσεων

Υπουργείο

τακτικού

προσωπικού

Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας

Τεχνολογικής
και

Εκπαίδευσης

Ανθρωπίνων

στο

Δικαιωμάτων

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

ΑΣΕΠ: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων - Επιλαχόντες
προκήρυξης 1Γ/2015-ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών)
Ανακοινώθηκε στις 5-2-2019, η έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων από τον
πίνακα των επιλαχόντων της Προκήρυξης 1Γ/2015 (ΦΕΚ 8/29-10-2015, Τεύχος
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και κατόπιν της υπ’ αριθ. 6/2018 απόφασης της Ολομέλειας
του ΑΣΕΠ, (σχετ. το από 3-10-2018 Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με
γραπτό διαγωνισμό, σαράντα επτά
υπαλλήλων
ΕΝΑΕΡΙΑΣ

Πανεπιστημιακής

(47) κενών οργανικών θέσεων μονίμων

Εκπαίδευσης

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

του

κλάδου ΠΕ2

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

(ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση
και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού
ΦΕΚ.
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Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι
εμφανίζονται με τον Α.Μ. υποψηφίου.
Πηγή:http://www.asep.gov.gr/
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