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Παρουσίαση του Τέταρτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή
Διακυβέρνηση από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Παρουσιάστηκε

την

Τετάρτη

15

Μαΐου,

από

την

Υπουργό

Διοικητικής

Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου το Τέταρτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για την Ανοικτή Διακυβέρνηση στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συνεργασίας για την
Ανοικτή

Διακυβέρνηση

«Open Government Partnership»,

παρουσία

στελεχών

φορέων του Δημοσίου και εκπροσώπων μη κυβερνητικών οργανώσεων.
Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει δεσμεύσεις για τα ανοικτά δεδομένα και την ανοικτή
διάθεση και επαναχρησιμοποίηση της δημόσια πληροφορίας.
Δείτε εδώ το Τέταρτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.
Πηγή:http://www.minadmin.gov.gr/?p=36892

Χρήσιμες πληροφορίες για τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας
Ιουνίου 2019
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Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
1. Πότε και για ποιες εκλογές ψηφίζουμε;
Οι Ευρωεκλογές στην Ελλάδα διεξάγονται ταυτόχρονα με τον πρώτο γύρο των
Περιφερειακών, Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών την Κυριακή 26 Μαΐου 2019. Η
ψηφοφορία διαρκεί από τις 7:00 το πρωί έως τις 7.00 το απόγευμα.
Ειδικά για τις Ευρωεκλογές, στα λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο
έδαφος των οποίων θα ψηφίσουν οι Έλληνες εκλογείς που διαμένουν μόνιμα ή
βρίσκονται σε αυτά κατά την ημέρα των εκλογών, η ημέρα της ψηφοφορίας είναι
το Σάββατο 25 Μαΐου 2019, από τις 7:00 το πρωί έως τις 7:00 το απόγευμα τοπική
ώρα.
Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 ψηφίζουμε για:
➜ Ευρωεκλογές
➜ Περιφερειακές Εκλογές
➜ Δημοτικές Εκλογές
➜ Κοινοτικές Εκλογές
2. Η ψήφος είναι υποχρεωτική;
Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία είναι
υποχρεωτική.
3. Ποιοι εξαιρούνται από την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος;
Από την υποχρεωτική άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαλλάσσονται νόμιμα οι
κάτοικοι του εξωτερικού, όσοι έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους και μόνο
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για τις αυτοδιοικητικές εκλογές όσοι διαμένουν την ημέρα της ψηφοφορίας σε
απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων από το εκλογικό τμήμα στο οποίο
ψηφίζουν.
4. Πού μπορώ να ψηφίσω;
Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν σε δύο γειτονικά τμήματα (π.χ. 123Α, 123Β)
Α Τμήμα

Β Τμήμα

➜ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

➜ Δήμος

➜ Περιφέρεια

➜ Κοινότητα

Έτσι,
➜ Αποφεύγεται ο συνωστισμός σε ένα μεγάλο εκλογικό τμήμα
➜ Οι πολίτες εξυπηρετούνται από 2 δικαστικούς αντιπροσώπους
➜ Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι καταμετρούν μόνο 2 κάλπες
5. Πώς θα μάθω πού ψηφίζω;
Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν πού ψηφίζουν:
➜ Μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr «Μάθε πού
Ψηφίζεις»
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➜ Καλώντας στο Τηλεφωνικό Κέντρο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Υπουργείου Εσωτερικών και στον αριθμό 213 136 1500, από Δευτέρα έως
Κυριακή, 09:00 έως 17:00.
Προσοχή: Για τη διευκόλυνση των εκλογέων, προτείνεται πρώτα η χρήση της
διαδικτυακής εφαρμογής στο www.ypes.gr «Μάθε που ψηφίζεις» και μόνο στην
περίπτωση που αντιμετωπίσουν δυσκολία να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την
υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών, ώστε να ενημερωθούν για το εκλογικό τμήμα
που ψηφίζουν.
6. Τι να κάνω αν δεν βρίσκω το όνομά μου στους εκλογικούς καταλόγους;
Αν δεν βρείτε το όνομά σας, στους εκλογικούς καταλόγους απευθυνθείτε στο Δήμο,
στα δημοτολόγια του οποίου είστε εγγεγραμμένοι, μέχρι και το πέρας της
ψηφοφορίας.
7. Βρήκα το όνομά μου σε άλλο δήμο από αυτόν στον οποίο είμαι δημότης. Τι
κάνω;
Οι εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές του Μαΐου 2019 περιλαμβάνουν τις μεταβολές
μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019 και δεν επιδέχονται αλλαγές.
Ενδεχομένως

το

αίτημά

σας

για

μεταδημότευση

υποβλήθηκε

μετά

τις

28 Φεβρουαρίου 2019.
Για τις μελλοντικές εκλογές, απευθυνθείτε στο Δήμο σας, για να επικαιροποιηθούν
τα στοιχεία σας.
8. Ανακάλυψα ότι είμαι διπλοεγγεγραμμένος. Τι κάνω;
Είστε εγγεγραμμένος στα δημοτολόγια δύο ή περισσοτέρων δήμων. Για τις εκλογές
του 2019, οφείλετε να ψηφίσετε στο δήμο της νόμιμης εγγραφής σας η οποία
εξακριβώνεται κατόπιν επικοινωνίας σας με τους οικείους δήμους. Ο δικαστικός
αντιπρόσωπος θα σας καλέσει να υπογράψετε υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζετε
6
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πως είστε διπλοεγγεγραμμένος και δεν ψηφίσατε ούτε και θα ψηφίσετε αλλού. Αυτές
οι δηλώσεις θα συγκεντρωθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και θα διασταυρωθούν.
Με αυτήν τη διαδικασία διασφαλίζεται το κύρος των εκλογών. Ας μην ξεχνάμε ότι η
διπλοψηφία απαγορεύεται και τιμωρείται αυστηρά.
9. Είμαι Έλληνας πολίτης και στις εκλογές του Μαΐου 2019 θα βρίσκομαι
εξωτερικό. Μπορώ να ψηφίσω από εκεί;
Για τις Ευρωεκλογές μπορείτε να ψηφίσετε στην Περιφέρεια της οικείας ελληνικής
Προξενικής Αρχής σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον είχατε
υποβάλει τη σχετική αίτηση μέχρι τις 5 Απριλίου 2019, ώστε να περιληφθείτε σε
ειδικό εκλογικό κατάλογο Ελλήνων κατοίκων Ε.Ε. Ειδικά για τους Έλληνες που
διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο η αντίστοιχη ημερομηνία για τη υποβολή αίτησης
ήταν η 10η Απριλίου 2019.
Οι Έλληνες πολίτες που διαμένουν ή θα βρίσκονται στο εξωτερικό την ημέρα της
ψηφοφορίας και επιθυμούν να ψηφίσουν στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές,
μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μόνο στην Ελλάδα.
10. Υπάρχουν διευκολύνσεις για ψηφοφόρους ΑμεΑ;
Οι ψηφοφόροι με αναπηρία ψηφίζουν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. Εφόσον ζητηθεί,
οι εφορευτικές επιτροπές υποχρεούνται να τους διευκολύνουν.
11. Σε ποια ηλικία αποκτάται το δικαίωμα της ψήφου;
Στην Ελλάδα, δικαίωμα ψήφου έχουν, για πρώτη φορά, όλοι όσοι συμπληρώνουν το
17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος των εκλογών. Άρα για τις Εκλογές του 2019,
μπορούν να ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί από 1/1/2002 μέχρι και 31/12/2002.
➜ Φέτος

ψηφίζουν

για

πρώτη

φορά 536.920 νέοι

οποίων 106.760 πολίτες ηλικίας 17 ετών.
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12. Με τι έγγραφα ψηφίζω; Τι κάνω αν έχω χάσει την αστυνομική μου
ταυτότητα;
Μπορείτε να ψηφίσετε με την αστυνομική ταυτότητα, το διαβατήριό σας, την άδεια
οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν
εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές. Η «κομμένη» ταυτότητα είναι αποδεκτή.
Εάν έχουν αλλάξει τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. μεταβολή επωνύμου λόγω
διαζυγίου), θα πρέπει να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά. Στρατιωτικοί και
υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας χρησιμοποιούν την υπηρεσιακή τους
ταυτότητα. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να προσκομίσουν έγκυρο
αποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατήριο.
13. Τι να κάνω αν τα στοιχεία μου στους εκλογικούς καταλόγους είναι
διαφορετικά από αυτά της ταυτότητάς μου;
Εξαρτάται από τις διαφορές. Αν είναι ουσιώδεις, μπορεί να απαιτηθεί να
προμηθευτείτε, από το δήμο σας, πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας. Καλό είναι να
εφοδιαστείτε με αυτό έγκαιρα, για να αποφύγετε τις ταλαιπωρίες της τελευταίας
στιγμής.
14. Είμαι ετεροδημότης. Ψηφίζω;
Οι ετεροδημότες εκλογείς στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές (πρώτη και
δεύτερη Κυριακή) ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και μόνο στην
Περιφέρεια του Δήμου που είναι δημότες.
Για τις ευρωεκλογές οι ετεροδημότες ψηφίζουν αποκλειστικά και μόνο στον τόπο
διαμονής τους, στους ειδικούς καταλόγους του Δήμου του οποίου είναι
εγγεγραμμένοι. Σημειώνεται ότι ψηφίζουν μαζί με τους άλλους εκλογείς και δεν
συστήνονται ειδικά τμήματα ετεροδημοτών.
➜ Φέτος θα ψηφίσουν σε όλη την Επικράτεια 112.504 ετεροδημότες.
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15. Πόσες ημέρες εκλογική άδεια δικαιούμαι, με βάση την χιλιομετρική
απόσταση της περιοχής που ψηφίζω;
Όσοι εργάζονται 5 ημέρες δικαιούνται:
➜ Αυτοί που θα μετακινηθούν από 200-400 χλμ, 1 εργάσιμη ημέρα
➜ Αυτοί που θα μετακινηθούν από 401χλμ και άνω, 2 εργάσιμες ημέρες, εφόσον
κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους
Όσοι εργάζονται 6 ημέρες δικαιούνται:
➜ Αυτοί που θα μετακινηθούν από 100-200 χλμ, 1 εργάσιμη ημέρα
➜ Αυτοί που θα μετακινηθούν από 201-400 χλμ, 2 εργάσιμες ημέρες
➜ Αυτοί που θα μετακινηθούν από 401χλμ και άνω, 3 εργάσιμες ημέρες
Και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, όσοι μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία
δεν υπάρχει πρόσβαση, ο αριθμός ημερών άδειας, θα εξετάζεται κατά περίπτωση,
ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς η άδεια αυτή
να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες.
16. Μπορώ να ψηφίσω ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου;
Είναι απαραίτητο να παραστείτε αυτοπροσώπως στο εκλογικό σας τμήμα.
Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ
1. Πότε ψηφίζω;
Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019 από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
2. Πόσες εκλογικές περιφέρειες έχει η Ελλάδα για τις Ευρωεκλογές και
πόσους Ευρωβουλευτές εκλέγει η Ελλάδα;
9
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Για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ελληνική Επικράτεια
αποτελεί μία ενιαία εκλογική περιφέρεια. Συνεπώς τα πολιτικά κόμματα έχουν
καταρτίσει ενιαία ψηφοδέλτια ανά την επικράτεια.
➜ Φέτος συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές 40 πολιτικά κόμματα και συνασπισμοί
κομμάτων.
➜ Η Ελλάδα εκλέγει συνολικά 21 αντιπροσώπους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
κατέχει δηλαδή 21 έδρες.
3. Βάζω σταυρούς στις Ευρωεκλογές κι αν ναι πόσους;
Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων (4) κατά
ανώτατο όριο υποψηφίων του συνδυασμού που θα επιλέξει.
4. Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις Ευρωεκλογές του 2019 στην Ελλάδα;
α. Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των Ελλήνων – μελών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο έχουν οι Έλληνες πολίτες που:
➜ Συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος της εκλογής (μέχρι 31
Δεκεμβρίου του 2019). Σε αυτές τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα
ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί από 1.1.2002 μέχρι και 31.12.2002
➜ Είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας και δεν έχουν
στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν.
β. Το εκλογικό δικαίωμα έχουν επίσης και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που:
➜ Διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν το 17 έτος της ηλικίας κατά το έτος
της εκλογής (μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019). Στις εκλογές του 2019 για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, θα ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί από 1.1.2002 μέχρι και 31.12.2002.
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➜ Δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν στην Ελλάδα και στο κράτος μέλος
καταγωγής τους.
➜ Έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους δήμου του ελληνικού
κράτους μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019.
Φέτος έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους 22.812 πολίτες των λοιπών
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Ποιο είναι το κατώτερο όριο για την είσοδο των πολιτικών κομμάτων στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 3% των ψήφων για
να μπορέσουν να εκλέξουν ευρωβουλευτή.
6. Πώς θα εκλεγούν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα;
Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, όλες οι χώρες πρέπει να χρησιμοποιούν εκλογικά
συστήματα που να εξασφαλίζουν αναλογική εκπροσώπηση, γεγονός που σημαίνει
ότι ο αριθμός των εκλεγμένων μελών από κάθε κόμμα εξαρτάται από το ποσοστό
των ψήφων που έλαβε το κόμμα. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται η ψήφος με σταυρό
προτίμησης, η οποία δίνει στους ψηφοφόρους τη δυνατότητα να πριμοδοτήσουν
συγκεκριμένους υποψήφιους. Στα ψηφοδέλτια των κομμάτων ή συνδυασμών
μπορούν να τεθούν μέχρι και τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης. Οι υποψήφιοι που
λαμβάνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης εκλέγονται, εφόσον βέβαια
το κόμμα τους έχει εξασφαλίσει έδρα.
7. Πώς θα μάθω ποιοι είναι υποψήφιοι;
Ο Άρειος Πάγος, ως αρμόδιο

Δικαστήριο της Ελλάδας, ανακοίνωσε τους

υποψήφιους κατά συνδυασμούς στις 12 Μαΐου 2019, δύο εβδομάδες πριν τις
εκλογές. Περισσότερες πληροφορίες www.areiospagos.gr.
8. Πού θα δω τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών;
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Τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώνονται ζωντανά στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου

Εσωτερικών (https://ekloges.ypes.gr), για

κάθε

τμήμα

μετά

την

αποστολή τους, στο Υπουργείο, από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο την Κυριακή 26
Μαΐου 2019.
9. Ποια είναι τα επόμενα βήματα αμέσως μετά τις Ευρωεκλογές;
Τις ημέρες αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα νέα μέλη του νέου
Κοινοβουλίου εργάζονται για να σχηματίσουν πολιτικές ομάδες. Η πολιτική σύνθεση
του νέου Κοινοβουλίου θα καταστήσει ενδεχομένως αναγκαία τη δημιουργία νέων
συμμαχιών και την ανάδειξη νέων ομάδων. Στην πρώτη σύνοδο της ολομέλειας, το
νέο Κοινοβούλιο θα εκλέξει τον νέο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το νέο
Κοινοβούλιο θα εκλέξει στη συνέχεια τον νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και αργότερα θα εξετάσει και θα εγκρίνει ολόκληρη την Επιτροπή.

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2019 ψηφίζουμε:
➜ για την ανάδειξη των περιφερειακών και δημοτικών αρχών
➜ για την ανάδειξη περιφερειάρχη και μελών περιφερειακού συμβουλίου
➜ για την ανάδειξη δημάρχου και μελών δημοτικού συμβουλίου
➜ για

την

ανάδειξη των

οργάνων

διοίκησης

των

κοινοτήτων (συμβούλους

κοινότητας για τις κοινότητες άνω των 300 κατοίκων ή προέδρων κοινοτήτων για τις
κοινότητες έως 300 κατοίκων)
1. Πότε ψηφίζω;
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Την Κυριακή 26 Μαΐου 2019, και αν χρειαστεί, και την Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 (σε
όσους Δήμους και Περιφέρειες δεν υπήρξε συνδυασμός που συγκέντρωσε το 50%
συν 1 ψήφο), από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.
2. Πόσους σταυρούς προτίμησης σημειώνω;
Περιφερειακές Εκλογές:
Με το σταυρό προτίμησης ο εκλογέας εκφράζει την προτίμησή του:
➜ Προς έναν (1) υποψήφιο σύμβουλο στις εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται
έως και 3 περιφερειακοί σύμβουλοι.
➜ Προς έναν (1) ή δύο (2) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές περιφέρειες
όπου εκλέγονται από 4 έως και 7 περιφερειακοί σύμβουλοι.
➜ Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) υποψηφίους συμβούλους στις εκλογικές
περιφέρειες όπου εκλέγονται από 8 έως και 12 περιφερειακοί σύμβουλοι.
➜ Προς έναν (1) ή δύο (2) ή τρεις (3) ή τέσσερις (4) υποψηφίους συμβούλους στις
εκλογικές περιφέρειες όπου εκλέγονται περισσότεροι από 12 περιφερειακοί
σύμβουλοι.
Δημοτικές Εκλογές:
➜ Σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια: έως τρεις (3) σταυρούς
προτίμησης
➜ Σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες:
α. Όταν η εκλογική περιφέρεια έχει έως τρεις (3) έδρες: έναν (1) σταυρό προτίμησης
β. Όταν η εκλογική περιφέρεια έχει περισσότερες από τρεις (3) έδρες: έως τρεις (3)
σταυρούς προτίμησης
13
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και
έναν (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από τις λοιπές
εκλογικές περιφέρειες του δήμου
➜ Σε κοινότητες άνω των 300 κατοίκων: έως δύο (2) σταυρούς προτίμησης
➜ Σε κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων: έναν (1) σταυρό προτίμησης
Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για τη σταυροδοσία στην ΠεριφέρειαΠεριφερειακή Ενότητα και τον Δήμο-Δημοτική Ενότητα, καθώς και των Κοινοτήτων
στην

εφαρμογή

του

Υπουργείου

Εσωτερικών ➜ https://ekloges-

info.ypes.gr/ Επιλέξτε μια περιοχή πάνω στο χάρτη για να δείτε τις σχετικές
εκλογικές πληροφορίες.
Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από το Δήμο σας καθώς και από τις
εφορευτικές επιτροπές κατά την ημέρα ψηφοφορίας μέσα στο εκλογικό τμήμα πριν
την ψήφο σας.
3. Πόσες εκλογικές περιφέρειες έχουμε για τις περιφερειακές εκλογές και
ποιες; Πόσοι σύμβουλοι εκλέγονται ανά περιφέρεια;
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, και ειδικότερα στην διαδρομή
«Εκλογές ➜ Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές ➜ Εγκύκλιοι ➜ Εγκύκλιος 13/
Παραρτήματα Εγκυκλίου 13», στο Παράρτημα 1 αποτυπώνονται οι περιφερειακές
ενότητες – εκλογικές περιφέρειες ανά περιφέρεια (σημειώνουμε ότι οι περιφερειακές
ενότητες ταυτίζονται με τις εκλογικές περιφέρειες) και στο Παράρτημα 3 – Χάρτες
αποτυπώνονται οι έδρες – αριθμός περιφερειακών συμβούλων ανά εκλογική
περιφέρεια.
4. Πόσες εκλογικές περιφέρειες έχουμε για τις δημοτικές εκλογές και ποιες;
Πόσοι σύμβουλοι εκλέγονται ανά δήμο;
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Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, και ειδικότερα στη διαδρομή
«Εκλογές ➜ Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές ➜ Εγκύκλιοι», έχει αναρτηθεί
αρχείο excel με την ονομασία «Βάση δεδομένων δημοτικών εκλογών 2019», στο
οποίο αποτυπώνονται οι δημοτικές ενότητες (εκλογικές περιφέρειες) ανά δήμο, οι
κοινότητες και οι έδρες-αριθμός συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια.
5. Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2019 στην
Ελλάδα;
Δικαίωμα ψήφου για τις αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν:
α. Οι Έλληνες πολίτες που:
➜ συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος της εκλογής, δηλαδή
όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου2002
➜ είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας και δεν έχουν
στερηθεί του δικαιώματος του εκλέγειν.
β. Οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που:
➜ διαμένουν στην Ελλάδα και συμπληρώνουν το 17οέτος της ηλικίας τους κατά το
έτος της εκλογής, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2002. * δεν
έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν * έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους δήμου του ελληνικού κράτους μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2019.
6. Ποιοι είναι οι υποψήφιοι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι στην περιφέρεια και
τον δήμο μου; Που μπορώ να τους πληροφορηθώ;
Οι ψηφοφόροι δύνανται να ενημερωθούν σχετικά από τον οικείο Δήμο, ο οποίος
εκδίδει, δημοσιεύει και αναρτά το πρόγραμμα εκλογής.
7. Πού θα μπορώ να δω τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών;
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Τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών (https://ekloges.ypes.gr/).
Υπενθυμίζεται ότι:
➜ Δεν επιτρέπεται στα κόμματα και τους συνασπισμούς κομμάτων, κατά τη διάρκεια
της προεκλογικής περιόδου,

να χορηγούν εισιτήρια για τη μετακίνηση των

ετεροδημοτών ή να ναυλώνουν μεταφορικά μέσα.
➜ Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι δικαστικοί, θρησκευτικοί και δημόσιοι λειτουργοί, όταν
ασκούν τα καθήκοντά τους, οφείλουν να τηρούν τις αρχές της ουδετερότητας και της
αμεροληψίας της Διοίκησης. Ως εκ τούτου, πρόσωπα που κατέχουν δημόσιο αξίωμα
ή υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης οφείλουν, ιδιαίτερα κατά την προεκλογική περίοδο,
να απέχουν από δηλώσεις υποστήριξης υπέρ συγκεκριμένου κόμματος ή
αποδοκιμασίας κόμματος, επικαλούμενοι τη δημόσια ιδιότητά τους.
Πηγή:

https://www.ypes.gr/chrisimes-plirofories-gia-tis-ekloges-tis-26is-ma-oy-kai-

tis-2as-ioynioy-2019/

Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τις
διευκολύνσεις στους δημοσίους υπαλλήλους που διορίστηκαν
δικαστικοί αντιπρόσωποι στις αυτοδιοικητικές εκλογές και
ευρωεκλογές 2019
Σας ενημερώνουμε ότι την 18η/5/2019 πραγματοποιήθηκε από το Α1 Τμήμα του
Αρείου Πάγου, η δεύτερη κλήρωση για το διορισμό των αντιπροσώπων της
δικαστικής αρχής για τις Ευρωεκλογές και τις Αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης/5 και
2ας/6/2019, ως προς τα εκλογικά Τμήματα της Επικράτειας, για τα οποία δεν
παρελήφθη διορισμός, ύστερα από τα αποτελέσματα της πρώτης κλήρωσης.
Κατά τη δεύτερη αυτή κλήρωση, λόγω μη επάρκειας υποψηφίων των κατηγοριών
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της παρ. 3 του άρθρου 68 του π.δ. 26/2012, αναδείχθηκαν ως διοριστέοι σύμφωνα
με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου και μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι κάτοχοι πτυχίου
νομικής ή κάτοχοι πτυχίου άλλης σχολής, που κατέχουν θέση προϊσταμένου
τουλάχιστον Τμήματος.
Λόγω του κατεπείγοντος του θέματος και ενόψει της ανάγκης εύρυθμης διεξαγωγής
της εκλογικής διαδικασίας, απαιτούνται τα εξής:
1. Όλοι οι υποψήφιοι ως δικαστικοί αντιπρόσωποι υπάλληλοι θα πρέπει:
α)

να

ενημερωθούν

για

το

εάν

τελικά

έχουν

κληρωθεί

στην

ιστοσελίδα http://www.areiospagos.gr/,
β) ακολούθως, και εφόσον έχουν διοριστεί, να παραλάβουν αμελλητί το διορισμό
τους από τις αρμόδιες κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών το αργότερο μέχρι την
Τρίτη 21η Μαΐου 2019,
γ) να ενημερώσουν άμεσα για το διορισμό τους τις αρμόδιες διευθύνσεις
προσωπικού/διοικητικού, όπου υπηρετούν.
2. Επιπλέον και προκειμένου να διευκολυνθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά την
άσκηση του έργου τους ως δικαστικών αντιπροσώπων καλούνται οι αρμόδιες
Διευθύνσεις Προσωπικού να δικαιολογήσουν στους υπαλλήλους αυτούς απουσία
διευκόλυνσης τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών με αιτιολογία χορήγησης της
διευκόλυνσης αυτής την απόφαση διορισμού τους.
3. Οι διορισθέντες ως δικαστικοί αντιπρόσωποι υπάλληλοι καλούνται να
ενημερωθούν σχετικά με τα καθήκοντά τους ως αντιπροσώπων της δικαστικής
αρχής και ειδικότερα για το σκοπό αυτό και προς διευκόλυνσή τους παρατίθενται:

• Ηλεκτρονικός υπερσύνδεσμος για την πρόσβασή τους στον ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ
ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
εκλογές

της

26ης/5

και

στις

2ας/6/2019
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Αθηνών: http://www.dsa.gr/sites/default/files/news/attached/praktikos_odigos_2019.
pdf
• Ηλεκτρονικός υπερσύνδεσμος για το βιντεοσκοπημένο αναλυτικό σεμινάριο με το
οποίο ο δικηγορικός σύλλογος Αθηνών ενημέρωσε με πλήρη και απολύτως
κατατοπιστικό τρόπο διορισθέντες αντιπροσώπους ως προς κάθε ζήτημα που
αφορά

την

άσκηση

των

σχετικών

καθηκόντων

καθηκόντων:

https://www.youtube.com/watch?v=_fKuKFxUuIs
Η εγκύκλιος σε μορφή pdf, εδώ.
Η εγκύκλιος σε μορφή doc, εδώ.

Πηγή:http://www.minadmin.gov.gr/?p=36998

Αναζήτηση εκλογικών τμημάτων Δικαστικών Αντιπροσώπων
Στην παρακάτω ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών οι διορισμένοι
δικαστικοί αντιπρόσωποι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για το εκλογικό
τους τμήμα: http://eklogesapps.ypes.gr/tmimata/tmimata_2019/tmimata.htm
Επίσης, οι δικαστικοί αντιπρόσωποι μπορούν να αναζητήσουν αναλυτικές
πληροφορίες στον σύνδεσμο: https://www.ypes.gr/eimai-dikastikos-antiprosopos/
Τα αποτελέσματα διορισμών δικαστικών αντιπροσώπων ανακοινώνονται από την
ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου: http://www.areiospagos.gr/
Πηγή:https://www.ypes.gr/ta-eklogika-tmimata-ton-dioristhenton-dikastikonantiprosopon/
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Εργαστήρι Συγκριτικής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Στις 13 Μαΐου 2019, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
διοργάνωσε

Εργαστήρι

με

τίτλο «Συγκριτική

Αξιολόγηση

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης», στο Athens Digital Lab, στο Σεράφειο του Δ. Αθηναίων.
To εργαστήρι πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Τμήματος για τον
σχεδιασμό και παρακολούθηση ψηφιακής πολιτικής στις διαστάσεις «ανθρώπινο
κεφάλαιο-ψηφιακές
Ευρωπαϊκού

δεξιότητες»

Δείκτη

Ψηφιακής

και

«ψηφιακές

Οικονομίας

δημόσιες
και

υπηρεσίες»

Κοινωνίας

(DESI)

του
και

παρακολούθησης προόδου υλοποίησης του σχεδίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016-2020 σε εθνικό επίπεδο.
Στο εργαστήρι παρευρέθηκαν 32 στελέχη, εκπρόσωποι φορέων της ελληνικής
δημόσιας διοίκησης, μεταξύ των οποίων ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ κτλ. με σημαντικό
ρόλο στην παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Σκοπός του
εργαστηρίου ήταν να παρουσιαστούν τα ευρήματα της διαδικασίας αξιολόγησης
που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους αξιολογούμενους φορείς το χρονικό
διάστημα,

Δεκέμβριος 2018 έως Απρίλιο 2019, αναφορικά με την παροχή

ψηφιακών υπηρεσιών και τους δείκτες για προσανατολισμό στον χρήστη κατά τον
σχεδιασμό των υπηρεσιών, τον βαθμό διαφάνειας των δημοσίων οργανισμών και
την χρήση ψηφιακών καταλυτών στις ηλεκτρονικές διαδικασίες.
Στο εργαστήρι, οι εκπρόσωποι, γνώρισαν την διαδικασία μετρήσεων και
ενθαρρύνθηκαν να αναπτύξουν προτάσεις, για την διαμόρφωση έργων με στόχο
την ενίσχυση της ικανότητάς τους στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έμφαση δόθηκε
στην αναζήτηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων διοίκησης και
σχεδιασμού υπηρεσιών, που πρέπει να αναπτυχθεί από το προσωπικό των
φορέων. Το Tμήμα Καινοτομίας δεσμεύτηκε στην διαμόρφωση σχετικής πρότασης
για δράσεις υποστήριξης.
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Στο τέλος του εργαστηρίου παρουσιάστηκαν τα επόμενα βήματα μέχρι την επόμενη
συνάντηση-εργαστήρι η οποία θα έχει στόχο την συνδιαμόρφωση προτάσεων
βελτίωσης των αποτελεσμάτων τους.
Φωτογραφίες από το εργαστήρι μπορείτε να δείτε εδώ.
Πηγή: http://www.nationalcoalition.gov.gr/e-govbenchmark_el/

Στις 24 Μαΐου τα αναπηρικά επιδόματα του Μαΐου
Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα
θα καταβάλλονται πλέον σε μηνιαία βάση σε όλους τους δικαιούχους και σε
σταθερή ημερομηνία, η οποία θα είναι η 25η εκάστου μήνα.
Όπως είχε εξαρχής δεσμευθεί ο Οργανισμός, τα στοιχεία των δικαιούχων που
συγκεντρώθηκαν από διαφορετικές πηγές εντάχθηκαν σε ένα, ενιαίο μητρώο και
πλέον όλοι οι δικαιούχοι θα λαμβάνουν το επίδομά τους σε μηνιαία βάση. Κάθε
μήνα θα καταβάλλεται την 25η ημέρα το μηνιαίο επίδομα που αντιστοιχεί στον
τρέχοντα κάθε φορά μήνα. Έτσι οι πληρωμές έρχονται νωρίτερα, καθώς τα
Άτομα με Αναπηρία εισέπρατταν τα επιδόματά τους κάθε δίμηνο και για τους δυο
μήνες που είχαν προηγηθεί (για παράδειγμα, τον Ιούλιο εισέπρατταν τον Μάιο και
τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο εισέπρατταν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο κ.ο.κ.). Με το
νέο σύστημα όλοι θα γνωρίζουν πως θα λαμβάνουν στις 25 του μηνός το
ποσό που αντιστοιχεί στο τρέχον μηνιαίο επίδομά τους.
Τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα μηνός Μαΐου θα
καταβληθούν την Παρασκευή 24 Μαΐου, καθώς η 25η τυγχάνει να είναι
Σάββατο. Αναλυτικά, θα εξοφληθούν τα δικαιούμενα ποσά σε όλους όσοι
πληρώνονταν μέχρι το 2018 από τους Δήμους και τις Περιφέρειες, όπως και σε
όλους όσοι υπέβαλλαν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των Κέντρων
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Κοινότητας και αυτή έχει εγκριθεί μετά από τους ηλεκτρονικούς και διοικητικούς
ελέγχους του ΟΠΕΚΑ. Όλοι θα εισπράξουν τα μηνιαία επιδόματα που δικαιούνται
για τον Μάιο.

Πηγή: https://opeka.gr/stis-24-maiou-ta-anapirika-epidomata-tou-maiou/

Πληρωμή Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)
Από την Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 24 Μαΐου 2019,
θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή των δικαιούχων του πανελλαδικού προγράμματος
ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις
30 Απριλίου 2019.
Το ποσό των 52.281.443,84 ευρώ θα καταβληθεί σε 255.603 δικαιούχους και
αφορά περισσότερα από 475.000 άτομα.
Η πληρωμή του ΚΕΑ θα πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ ημισείας στο λογαριασμό
και στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το συνολικό
καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα. Η
προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς
κανένα

περιορισμό

για

οποιαδήποτε

αγορά,

συμπεριλαμβανομένων

των

ηλεκτρονικών αγορών.
Οι δικαιούχοι του ΚΕΑ παρακαλούνται να απευθύνονται στην Τράπεζα με την οποία
συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν για θέματα που σχετίζονται με τον τραπεζικό
λογαριασμό τους ή την προπληρωμένη κάρτα αγορών.
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Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή ώστε οι
ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ανά πάσα
στιγμή.
Πηγή: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/11992.pdf

Έναρξη υποβολής αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές
βρεφών-νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του
ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2019-20
Η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων για τις εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών –
νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ. για τη σχολική χρονιά 20192020, άρχισε τη Δευτέρα 20-05-2019 και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 3105-2019. «Ωφελούμενοι» του Προγράμματος είναι τα παιδιά (βρέφη- νήπια) των
δικαιούχων του Ο.Α.Ε.Δ, από (8) οκτώ μηνών (την 1η Σεπτεμβρίου 2019) έως την
εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, σύμφωνα με την κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και κατ΄
εφαρμογή του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018), για τους 298 Δήμους από τους
325 της χώρας.
 Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου
και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα,
δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το ωράριο λειτουργίας των Σταθμών ξεκινά
την 6:45 και τελειώνει στις 16:00
 Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους, για τις θερινές διακοπές
το μήνα Αύγουστο και α) από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου, β) από τη
Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, καθώς και κατά τις επίσημες
αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών και τις τοπικές εορτές
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 Στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα
δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη
των παιδιών
 Η φιλοξενία των βρεφών- νηπίων είναι δωρεάν Οι γονείς – κηδεμόνες των
βρεφών-νηπίων για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά
τόπους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τις εργάσιμες ημέρες από την 9.00 μέχρι 14.00.
Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί:
1. Β. Ν. Σ. Αγίας Βαρβάρας, Αρχιμήδους 25 & Κερκύρας, Τηλ. 210 5697490
2. Β. Ν. Σ. Άνω Λιοσίων, Καλλικράτους 16 ( Ζοφριά ), Τηλ. 210 2315755
3. Β. Ν. Σ. Ελευσίνας, Δραγούμη 29 Ελευσίνα, . Τηλ. 210 5542052
4. Β. Ν. Σ. Κερατσινίου, Χανίων 5 Κερατσίνι, Τηλ. 210 4008105
5. Β. Ν. Σ. Μενιδίου, Αγ. Βασιλείου 1 & Αθηνάς Υγείας, Αχαρναί, Tηλ. 210 2477950
6. Β. Ν. Σ. Μοσχάτου, Καλύμνου 5 Μοσχάτο, Τηλ. 210 9566727
7. Β. Ν. Σ. Ολυμπιακού Χωριού, Νικολάου Κακλαμανάκη 22 και Καλλιπάτειρας, Τηλ.
210 2476610
8. Β. Ν. Σ. Περιστερίου, Εθνικής Αντιστάσεως 127 & Φερών Περιστέρι, Τηλ. 210
5754610
9. Β. Ν. Σ. Αγρινίου, Θυσίας & Παπαλέξη Δηματά Αγρίνιο, Τηλ.26410 45425
10.Β. Ν. Σ. Άρτας, Εργατικές Κατοικίες, Γέφυρα Άρτας, Τηλ.2681074345
11.Β. Ν. Σ. Δράμας, 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Δράμας Σερρών Τηλ. 2521046855
12.Β. Ν. Σ. Ηγουμενίτσας Π. Αθηναγόρα 33, Ηγουμενίτσα, Τηλ. 2665028549
13.Β. Ν. Σ. Ιωαννίνων Τσακάλωφ 10, Ιωάννινα, Τηλ.2651074776
14.Β. Ν. Σ. Καλαμάτας Δυτ. Εμπορικό Κέντρο Αγ. Τριάδας Καλαμάτα, Τηλ.27210
21984
15.Β. Ν. Σ. Καρδίτσας Εθνάρχου Μακαρίου & Μονής Πέτρας Καρδίτσα, Τηλ.
2441079391
16.Β. Ν. Σ. Καρπενησίου Ύδρας & Καλύμνου, Καρπενήσι, Τηλ. 2237080505
17.Β. Ν. Σ. Κομοτηνής Παλ. Καβακλιώτικα, Κομοτηνή, Τηλ.2531028728
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18.Β. Ν. Σ. Μεσολογγίου Αλίπεδο Μεσολογγίου - Πάροδος Σταχροπούλου,
Τηλ.26310 51765
19.Β. Ν. Σ. Νάουσας Νικολάου Αναδολή 36, Τηλ. 2332027141
20.Β. Ν. Σ. Ξάνθης Γ. Κονδύλη & Τυρολόης, Ξάνθη Τηλ. 2541029777
21.Β. Ν. Σ. Πατρών Νοταρά 16 Πάτρα,. Τηλ. 2610435634
22.Β. Ν. Σ. Πυλαίας Θεσσαλονίκης Λαζάρου Τσιάμη 74-76 Πυλαία Θεσσαλονίκης,
Τηλ. 2310919409
23.Β. Ν. Σ. Σερρών Μεραρχίας 158 Σέρρες, Τηλ. 2321038401
24.Β. Ν. Σ. Τρικάλων 5ου Συντάγματος & Μαρτύρων Τρίκαλα, Τηλ. 20431033223
25.Β. Ν. Σ Λάρισας Εργατικές κατοικίες Γιάννουλης Τηλ. 2410592655
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα
δημιουργηθούν προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής για βρέφη από 8
μηνών έως και 17 μηνών, από 18 μηνών έως και 30 μηνών και από 31 μηνών
έως την προσχολική ηλικία.
Μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών οι δικαιούχοι, δύνανται να
υποβάλουν ενστάσεις στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς
Σταθμούς.

Οι

τελικοί

πίνακες

επιλογής

θα

αναρτηθούν

το

δεύτερο

δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.
Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζονται από την υπ’ αριθμ.
2229/32/14.05.2019 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΔ.
Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πηγή: http://www.oaed.gr/-/ypobole-aiteseon-gia-engraphes-kai-epanengraphesbrephon-nepion-stous-brephonepiakous-paidikous-stathmous-tou-oaed-gia-toscholiko-etos-2019-20
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Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις από Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 στο
ΔΟΑΤΑΠ
Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “e-doatap”, η υποβολή των
αιτήσεων αναγνώρισης των αλλοδαπών τίτλων καθώς και η υποβολή των
αναγκαίων δικαιολογητικών γίνεται από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2019 και εφεξής,
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον σύνδεσμο e-doatap.doatap.gr.
Η

πρόσβαση

στην

υπηρεσία “e-doatap” παρέχεται

με

τους

κωδικούς

ΤAXISnet των ενδιαφερομένων.
Σχετικές πληροφορίες διατίθενται στην πλατφόρμα “e-doatap” και στην ιστοσελίδα
του ΔΟΑΤΑΠ www.doatap.gr
Πηγή:https://www.minedu.gov.gr/news/41185-16-05-19-mono-ilektronika-oi-aitiseisapo-deftera-20-maiou-2019-sto-doatap

Παρουσίαση τριών νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΥΜΕΠΟ
Στις 16 Μαΐου 2019, ο Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μ. Κλάπας, παρουσίασε
τρεις νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές που υλοποιεί το Υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής (ΥΜΕΠΟ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά:
α) ηλεκτρονική πλατφόρμα ραντεβού για την επικοινωνία των αλλοδαπών, αλλά και
των υπολοίπων πολιτών που συναλλάσσονται με τη Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής
και τις υπηρεσίες μίας στάσης των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας. Η
πλατφόρμα αυτή ήδη λειτουργεί πιλοτικά στη ΔΑΜ Πειραιά, αναμένεται δε να
εγκατασταθεί στις υπόλοιπες ΔΑΜ της Αττικής και να λειτουργήσει έως το τέλος
Ιουνίου 2019.
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β) ηλεκτρονική εφαρμογή ανάγνωσης των ηλεκτρονικών αδειών διαμονής πολιτών
τρίτων χωρών. Η εφαρμογή αυτή παρέχει τη δυνατότητα σε υπηρεσίες και
πιστοποιημένους χρήστες να διαπιστώνουν, μέσω κινητού τηλεφώνου, τη
γνησιότητα των ηλεκτρονικών αδειών διαμονής. Η εφαρμογή αυτή είναι πλέον
επιχειρησιακά έτοιμη και διαθέσιμη στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες
συναλλάσσονται με πολίτες τρίτων χωρών, και θα διευκολύνει τις συναλλαγές.
γ) ηλεκτρονική πλατφόρμα για την on line υποβολή των αιτήσεων για την χορήγηση
ή την ανανέωση των αδειών διαμονής. Η πλατφόρμα αυτή αναμένεται να
εγκατασταθεί πιλοτικά στο πληροφοριακό σύστημα μετανάστευσης το Φθινόπωρο.
Πηγή:http://www.immigration.gov.gr/article-details//journal_content/56_INSTANCE_qAPKlk32D3aH/20182/62778?back=pressreleases

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αλλαγές για το νέο Λύκειο
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1674/Β΄/14-5-2019 η Υπουργική Απόφαση με την οποία
καθορίζονται μετά την ψήφιση του νόμου για το νέο Λύκειο τα εξής:


Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων



Τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης



Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών



Υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης



Τρόπος διατύπωσης των θεμάτων



Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων
εξετάσεων



Αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων
εξετάσεων του Γενικού Λυκείου
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Τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Το ΦΕΚ σε μορφή pdf

Πηγή: https://www.minedu.gov.gr/news/41163-15-05-19-dimosieythikan-sto-fek-oiallages-gia-to-neo-lykeio-2

Οριστικοί πίνακες για 8.933 θέσεις κοινωφελούς εργασίας
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, η ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης ανέργων και του Πίνακα
Αποκλειομένων, για το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της
κατάρτισης, σε πενήντα έξι (56) δήμους και τριάντα επτά (37) υπηρεσίες του
Υπουργείου

Περιβάλλοντος

προστατευόμενων

περιοχών»,

και
που

Ενέργειας/φορείς
υλοποιείται

από

τον

διαχείρισης
ΟΑΕΔ.

Οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά στο http://www.oaed.gr/ .
Η κατάρτιση και των δύο πινάκων πραγματοποιήθηκε με βάση τα κριτήρια της
αντίστοιχης Δημόσιας Πρόσκλησης Νo 03/2019, όπως αυτή είχε εγκριθεί από το
ΑΣΕΠ, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ.
Οι επιτυχόντες άνεργοι πρέπει να μεταβούν στο ΚΠΑ2, στο οποίο και είναι
εγγεγραμμένοι, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους, ώστε να
παραλάβουν το συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους στους Επιβλέποντες
Φορείς.
Η δράση, διάρκειας 8 μηνών, απευθύνεται σε 8.933 ανέργους εγγεγραμμένους στα
μητρώα του ΟΑΕΔ και στοχεύει στην επανασύνδεση των μακροχρόνια ανέργων και
27
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ευάλωτων ομάδων με την αγορά εργασίας και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων
τους. Οι αμοιβές των ωφελούμενων του προγράμματος έχουν διαμορφωθεί με βάση
τον νέο αυξημένο κατώτατο μισθό και την κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για
τους εργαζόμενους έως 25 ετών, ενώ η δράση συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και
κοινοτικούς πόρους.
Πηγή:http://www.ypakp.gr/uploads/docs/11984.pdf

4,1 εκατ. ευρώ σε δήμους για τον εκσυγχρονισμό των δημοτικών
σταθμών
Επιχορηγήσεις ύψους 4.111.585,00 ευρώ σε 22 Δήμους της χώρας, εγκρίθηκαν
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση, για την αναβάθμιση

91 δημοτικών

παιδικών, βρεφονηπιακών

και

βρεφικών

σταθμών και

την

εναρμόνισή τους στις τεχνικές και κτιριακές προδιαγραφές, που θέτει για πρώτη
φορά το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας τους.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, έχοντας ως πρώτο μέλημά του τη δημιουργία ενός
ασφαλούς περιβάλλοντος φιλοξενίας για τα βρέφη και τα παιδιά και τη διαρκή
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους γονείς, ενεργοποίησε τον Ιούνιο
του 2018 τη σχετική Πρόσκληση προς όλους τους δήμους της χώρας,
συνολικού προϋπολογισμού 95 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα, έχουν εγκριθεί

επιχορηγήσεις ύψους 23,6 εκατ. ευρώ σε 103 δήμους για την αναβάθμιση
495 δημοτικών σταθμών.
Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτημάτων από δήμους της χώρας για ένταξή τους στην
Πρόσκληση, η προθεσμία υποβολής αιτημάτων, παρατείνεται μέχρι την 30η

Ιουνίου 2019.
Ο πίνακας με τις επιχορηγήσεις, εδώ.
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Πηγή:https://www.ypes.gr/4-1-ekat-eyro-se-dimoys-gia-ton-eksygchronismo-tondimotikon-stathmon/

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού θα λειτουργήσουν και νέα
τμήματα μετεκπαίδευσης στον τουριστικό τομέα
Το Υπουργείο Τουρισμού υλοποιεί για
μετεκπαίδευσης εργαζομένων και

2η συνεχή χρονιά προγράμματα

πρόσκαιρα

ανέργων εμπειροτεχνών στις

ειδικότητες, υπηρεσία υποδοχής, επισιτισμός, μαγειρική τέχνη, ζαχαροπλαστική
τέχνη και οροφοκομία.
Για την περίοδο 2019-2020, με απόφαση του υπουργού Τουρισμού, Θανάση
Θεοχαρόπουλου, εντάσσονται στο σχεδιασμό του υπουργείου δέκα επιπλέον
τμήματα μετεκπαίδευσης στον τουριστικό κλάδο, σε τέσσερις ακόμα ελληνικές
πόλεις.
Συγκεκριμένα,

θα

λειτουργήσουν

για

πρώτη

φορά

τμήματα

τουριστικής

μετεκπαίδευσης και κατάρτισης στα Τρίκαλα (2), στο Ηράκλειο Κρήτης (4), στο
Ναύπλιο (2) και στο Λουτράκι (2) με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η οργάνωση προγραμμάτων για την μετεκπαίδευση εργαζομένων και πρόσκαιρα
ανέργων στον τουριστικό τομέα αποτελεί βασικό πυλώνα αναβάθμισης του
τουριστικού προϊόντος. Ήδη στην Ελλάδα λειτουργούν από το 2018 και θα
συνεχίσουν να λειτουργούν με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού εκπαιδευτικές
δομές σε Αθήνα, Χίο, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Ρόδο, Κέρκυρα, Άγιο Νικόλαο, Χανιά,
Πύργο, Καλαμάτα ενώ τα προγράμματα κατάρτισης παρακολούθησαν περισσότεροι
από 500 εκπαιδευόμενοι.
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Συνολικά, για την χρονιά 2019-2020 θα λειτουργήσουν 40 τμήματα μετεκπαίδευσης
στον τουριστικό τομέα σε 14 περιοχές της χώρας.
Πηγή: http://www.mintour.gov.gr/PressRoom/PressReleases/me-apofash-toyypoyrgoy-toyrismoy-8anash-8eoxaropoyloy-8a-leitoyrghsoyn-kai-nea-tmhmatametekpaideyshs-ston-toyristiko-tomea

Επίσκεψη 25 εκπροσώπων μεγάλων αμερικανικών στούντιο στην
Ελλάδα –Ανάδειξη της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού για την
υλοποίηση οπτικοακουστικών παραγωγών
Στην Ελλάδα φιλοξενήθηκαν, το διάστημα 6 ως 13 Μαΐου, 25 εκπρόσωποι μεγάλων
αμερικανικών στούντιο, όπως Netflix, Amazon, Disney, Universal, οι οποίοι
επισκέφθηκαν τη χώρα μας κατόπιν πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών

και

Ενημέρωσης

και

του

Εθνικού

Κέντρου

Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ).
Το ταξίδι διοργανώθηκε σε συνέχεια των επισκέψεων και επαφών που
πραγματοποίησε

στο

Λος

Άντζελες

ο

Υφυπουργός

Ψηφιακής

Πολιτικής,

Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Λευτέρης Κρέτσος, και είχε ως σκοπό την
ανάδειξη

της

Ελλάδας

ως

ελκυστικού

προορισμού

για

την

υλοποίηση

οπτικοακουστικών παραγωγών.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι επισκέπτες ενημερώθηκαν αναλυτικά για
το Νόμο 4487/2017, ο οποίος προβλέπει την επιστροφή του 35% των επιλέξιμων
δαπανών σε όσους πραγματοποιούν παραγωγές στην Ελλάδα (cash rebate), καθώς
και για τα νέα κίνητρα και διευκολύνσεις που παρέχει το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον
κινηματογράφο και την οπτικοακουστική παραγωγή (φορολογική ελάφρυνση
διαφόρων δαπανών 30%, εργόσημο για βοηθητικούς ηθοποιούς, αναπτυξιακός
νόμος κ.λπ.).
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Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιελάμβανε επισκέψεις σε ελληνικά στούντιο,
καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής οπτικοακουστικής
βιομηχανίας. Επιπλέον, οι επισκέπτες, πολλοί από τους οποίους ήρθαν για πρώτη
φορά στη χώρα μας, είχαν την ευκαιρία να εκτιμήσουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
της Ελλάδας ως ενός ανεξάντλητου «φυσικού πλατό» ποικίλων αποχρώσεων και
ιδιαίτερων τοποθεσιών (locations).
Πηγή:http://www.mindigital.gr/index.php/deltia-typou-anakoinoseis/3913-25

Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το Ελληνικό
Πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαΐου 2019, σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με την
παρουσία του Υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη, της συντονίστριας του
έργου, κας Θεοπίστης Πέρκα και της ηγεσία του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και της Ελληνικό Α.Ε.,
όπου και διαπιστώθηκε ότι η επένδυση βρίσκεται στο τελικό της στάδιο.
Ειδικότερα:


ολοκληρώθηκε στις 14.5.2019 η δημόσια διαβούλευση επί της μελέτης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και



συνεδρίασε στις 17.5.2019 το κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την
Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας, με θέμα την παρουσίαση των μελετών
για την έγκριση των προβλεπόμενων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

Αποσαφηνίστηκαν οι επόμενες ενέργειες για την επιτυχή ολοκλήρωση του διεθνή
διαγωνισμού για την έκδοση άδειας καζίνο στο Ελληνικό, ο οποίος βρίσκεται σε
εξέλιξη. Παράλληλα έγινε ειδική αναφορά στις απαραίτητες ενέργειες που
δρομολογούνται αναφορικά με την κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισμάτων στον
αιγιαλό.
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Πηγή:http://www.ypep.gr/flabouraris/2019/05/17/δ-τ-17-5-2019-υπ-επικρατειαςαλέκου-φλαμπουρ/

«Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα
Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2019-2020»
Οι αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία
για τη σχολική χρονιά 2019-2020 θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
της Ε.Ε.Π.Π.Σ.:https://www.iep.edu.gr/pps/ κατά το χρονικό διάστημα από 27 Μαΐου
έως 4 Ιουνίου.
Η κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Πειραματικά Δημοτικά
(Α΄ Τάξη) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019.
Η κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Γυμνάσια (Α΄ Τάξη) θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019.
Οι εξετάσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια (Α΄ Τάξη) θα πραγματοποιηθούν
την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019.
Η κλήρωση για εισαγωγή στα Πειραματικά Λύκεια (Α΄ Τάξη) θα πραγματοποιηθεί
τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019.
Οι εξετάσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα Λύκεια (Α΄ Τάξη) θα πραγματοποιηθούν
τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019.
Η απόφαση σε μορφή pdf
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Πηγή:https://www.minedu.gov.gr/ypapegan/ypour-apof/41124-14-05-19-eisagogimathiton-trion-kai-sxetikes-rythmiseis-sta-peiramatika-kai-protypa-sxoleia-gia-tosxoliko-etos-2019-2021

Εξασφαλίστηκαν 9,1 εκατ. ευρώ για την καταβολή κρατικών
ενισχύσεων
ήσσονος
σημασίας
(de
minimis)
στους
αιγοπροβατοτρόφους της Κρήτης
Το ποσό των 9.100.000 ευρώ δεσμεύτηκε με σχετική απόφαση, προκειμένου να
καταβληθούν τις αμέσως επόμενες μέρες ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de
minimis) στον γεωργικό τοµέα και ειδικότερα σε αιγοπροβατοτρόφους της
Περιφέρειας Κρήτης και µετά από την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής
Απόφασης στο πλαίσιο του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1408/2013 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε µε τον Καν. (Ε.Ε.) 316/2019.
Σκοπός της έκτακτης στήριξης είναι η αναπλήρωση του εισοδήματος των
αιγοπροβατοτρόφων του νησιού, λόγω των πρόσφατων έντονων δυσμενών
καιρικών φαινομένων, που είχαν σαν αποτέλεσμα την κήρυξη εκτεταμένων
περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Η ενίσχυση δίνεται με βάση τα θηλυκά αιγοπρόβατα των εκμεταλλεύσεων που
έχουν παραδώσει γάλα το έτος 2018 ή έχουν προβεί σε επίσημη σφαγή το έτος
2018 ή 2019.
Πηγή:http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry2/grafeiotypou/deltiatypou/8327-dt130519a
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Δημοσίευση της τελικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον
καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής
των πολιτικών κομμάτων στα ΜΜΕ ενόψει Ευρωεκλογών
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 1698/Τεύχος Β’ - 15 Μαΐου
2019) η τελική Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον «Καθορισμό των όρων, των
προϋποθέσεων και του χρόνου προβολής, κατά την προεκλογική περίοδο, των
πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, οι
συνδυασμοί των οποίων ανακηρύχθηκαν από τον Άρειο Πάγο για τη συμμετοχή
τους στις εκλογές της 26ης Μαΐου για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, που αναλογούν στην Ελλάδα, από τους δημόσιους και ιδιωτικούς
ενημερωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς επίγειας μετάδοσης
καθώς και τους φορείς παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών
υπηρεσιών μέσω δορυφόρου, καθώς και των αναγκαίων λεπτομερειών για τις
εμφανίσεις των υποψηφίων ευρωβουλευτών και των οριζομένων εκπροσώπων των
ανωτέρω πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων στα
παραπάνω ραδιοτηλεοπτικά μέσα».
Η έκδοση και δημοσίευση της τελικής ΚΥΑ έρχεται ως επακόλουθο της ανακήρυξης
από τον Άρειο Πάγο των συνδυασμών των υποψηφίων των πολιτικών κομμάτων και
των συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων.
Την Απόφαση υπογράφουν ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, ο
Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς
και ο Υφυπουργός ΨΗΠΤΕ, Λευτέρης Κρέτσος.

ΚΥΑ_Τηλεοπτικός Χρόνος_Ευρωεκλογές2019(ΦΕΚ).pdf (164 kB)

Πηγή:http://www.mindigital.gr/index.php/24-grafeio-typou/δελτία-τύπου/3907dimosiefsi-koinis-ypourgikis-apofasis-gia-ton-kathorismo-ton-oron-ton34
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proypotheseon-kai-tou-xronou-provolis-ton-politikon-kommaton-sta-mme-enopseievroeklogon

Υποστήριξη της ελληνικής συμμετοχής στον Πανευρωπαϊκό
Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας / European Cyber Security Challenge
– ESCS 2019 στο Βουκουρέστι (9-11 Οκτωβρίου 2019).
Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής στηρίζει έμπρακτα την Ελληνική αποστολή
που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 5ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό
Κυβερνοασφάλειας ECSC (European Cyber Security Challenge) που θα διεξαχθεί
από 9 μέχρι 11 Οκτωβρίου 2019 στο Βουκουρέστι. Είναι η 4η χρονιά συμμετοχής
της Ελλάδας στο διαγωνισμό και η 3η χρονιά που η ΓΓΨΠ υποστηρίζει την ελληνική
ομάδα.
Λίγα λόγια για τον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Κυβερνοασφάλειας
Ο διαγωνισμός αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ENISA (European Union Agency for Network
and Information Security), και έχει ως στόχο να ανακαλυφθούν νέα ταλέντα στο
χώρο της κυβερνοασφάλειας, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι νέοι να ακολουθήσουν
καριέρα

στη

συγκεκριμένη

επιστημονική

περιοχή.

Ο

1ος

διαγωνισμός

πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 στη Λουκέρνη της Ελβετίας με τη
συμμετοχή 6 ομάδων προερχόμενων από κράτη-μέλη της ΕΕ και από χώρες της
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών.
Στην ψηφιακή εποχή, η ασφάλεια πληροφοριών αποτελεί βασική προτεραιότητα, σε
παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό οφείλεται στον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει η
πληροφορία στη σύγχρονη κοινωνία, την οικονομία, την παραγωγή και τις
γεωπολιτικές σχέσεις. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις με στόχο την
πληροφορία αυξάνονται συνεχώς, αποσκοπώντας τόσο στο κέρδος όσο και στην
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αποσταθεροποίηση βασικών δομών, η ψηφιακή ασφάλεια θα πρέπει να
διασφαλίζεται και να αξιολογείται σε κάθε τομέα και δραστηριότητα, καθημερινά. Το
γεγονός αυτό απαιτεί καλύτερα οργανωμένες δομές, μεγαλύτερες επενδύσεις, αλλά,
κυρίως, κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η διεξαγωγή διαγωνισμών
όπως το ECSC αποτελεί το κατάλληλο έρεισμα για την εκπαίδευση των ανθρώπων
και κυρίως των νέων, που με τις γνώσεις και το ταλέντο τους θα αποτελέσουν την
ασπίδα της ψηφιακής κοινωνίας.
Συγκρότηση Ελληνικής Εθνικής ομάδας
Την ευθύνη της Ελληνικής συμμετοχής φέρει το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή, κ. Χρήστο
Ξενάκη. Η ομάδα που θα εκπροσωπήσει φέτος τη χώρα μας στον τελικό στο
Βουκουρέστι θα αποτελείται από 10 άτομα μεταξύ 15-25 ετών, μαθητές, φοιτητές,
επαγγελματίες και μη, hackers, ερευνητές ασφαλείας, αλλά και απλοί fans της
ψηφιακής ασφάλειας. Η τελική 10άδα θα προκύψει μετά το πέρας των
προπονήσεων στις αρχές Σεπτεμβρίου, τόσο από τους περυσινούς συμμετέχοντες,
όσο και από εκείνους που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους στον προκριματικό
διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με το EthiHak by SecNews στα
πλαίσια του 9ου συνεδρίου για την ψηφιακή ασφάλεια, Infocom Security 2019.
Η προετοιμασία της διευρυμένης ομάδας των συμμετεχόντων, γίνεται με τη βοήθεια
της εξελιγμένης πλατφόρμας cybertraining Hack The Box, που φιλοξένησε και τα
φετινά challenges κατά τη διάρκεια των προκριματικών, αλλά και από μία ομάδα
διακεκριμένων ειδικών σε θέματα κυβερνοασφάλειας.
Η

εθνική

ομάδα

διαθέτει

το

δικό

της

ψηφιακό

χώρο

στη

διεύθυνση www.ecsc.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για
όλες τις λεπτομέρειες του ECSC 2019.
Επιπλέον, ακολουθήστε την ελληνική ομάδα και στα social media:
Facebook: Hellenic Team-European Cyber Security Challenge
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LinkedIn: European Cyber Security Challenge - Hellenic Team
Twitter: Hellenic Cyber Security Team / @ECSCGR
Πηγή: http://www.mindigital.gr/index.php/kentriki/41-ggpsp/media/3898-europeancyber-security-challenge-escs-2019-9-11-2019

Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής και της εταιρείας ADAPT IT A.E. (ΑΝΤΑΠΤ ΙΤ
Α.Ε.) για την προμήθεια συσκευών AIS, παρελκόμενου εξοπλισμού
και λογισμικού αξίας #678.255,20€# (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
που εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα κ. Διονύση Τεμπονέρα και της
εταιρείας «ADAPT IT A.E. (ΑΝΤΑΠΤ ΙΤ Α.Ε.)» για την προμήθεια συσκευών AIS,
παρελκόμενου εξοπλισμού και λογισμικού. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ» στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου
ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.) και θα ολοκληρωθεί σε 14 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης, ήτοι τον Ιούλιο του 2020.
Κατά την υλοποίηση του έργου θα εγκατασταθούν σύγχρονες συσκευές Αυτόματου
Συστήματος Προσδιορισμού Ταυτότητας Πλοίων AIS σε ενενήντα τρεις (93)
Λιμενικές Αρχές που εκτείνονται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
Με την ολοκλήρωση του έργου, ο σχεδιασμός του οποίου πραγματοποιήθηκε με
βάση τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας και κυρίως τη μορφολογία της
ακτογραμμής, θα μεγιστοποιηθεί η παράκτια κάλυψη AIS του ελληνικού θαλάσσιου
χώρου, δίνοντας τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης καταγραφής της θέσης των
πλοίων

σε

πραγματικό

χρόνο.

Επιπλέον,
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παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας σε τοπικό, αλλά και σε πανελλαδικό
επίπεδο, συμβάλλοντας στην καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.
Μέσω του εξειδικευμένου και προσαρμοσμένου στις ανάγκες του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ
λογισμικού διαχείρισης που θα παρασχεθεί, όλες οι πληροφορίες που θα
καταγράφονται από κάθε μεμονωμένη συσκευή AIS, θα συγκεντρώνονται και θα
αποθηκεύονται στο Αρχηγείο ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, ώστε να αξιοποιούνται από τις αρμόδιες
Υπηρεσίες ΥΝΑΝΠ.
Σημειώνεται ότι η λειτουργία του συστήματος AIS διέπεται από τη Διεθνή
Σύμβαση SOLAS και σχετική ενωσιακή νομοθεσία, με σκοπό τη βελτίωση της
ασφάλειας ναυσιπλοΐας και την αποτελεσματικότερη προστασία του θαλασσίου
περιβάλλοντος, ενώ διεθνώς έχει αναγνωριστεί η συμβολή του σε επιχειρήσεις
έρευνας και διάσωσης και στη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων.

Πηγή:https://www.yen.gr/

Επίλυση του θέματος της φρυγανικής βλάστησης στους δασικούς
χάρτες των ελληνικών νησιών
Δημοσιεύτηκε στις 13 Μαΐου 2019, η απόφαση (ΑΔΑ: ΩΚΘΓ4653Π8-ΗΘΑ), του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, με την
οποία αποδέχεται την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών
περί των φρυγανικών εκτάσεων οι οποίες δεν φέρουν δασική βλάστηση.
Σύμφωνα με το Τεχνικό Συμβούλιο Δασών οι εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση
στις οποίες δεν υπάρχει δασική βλάστηση θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως
χορτολιβαδικές.
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Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν σε συνάντηση που είχε στις 13 Μαΐου ο
Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος με Βουλευτές των Δωδεκανήσων και των
Κυκλάδων, περιοχές όπου δημιουργήθηκαν τα κυριότερα προβλήματα λόγω του
ανομοιογενούς χαρακτηρισμού των εκτάσεων με φρυγανική βλάστηση χωρίς την
παρουσία δασικής. Στη συνάντηση ήταν παρόντες ο Αναπληρωτής Υπουργός
Ναυτιλίας

και

Νησιωτικής

Πολιτικής

και

Βουλευτής

Δωδεκανήσων,

Νεκτάριος Σαντορινιός, οι Βουλευτές Δωδεκανήσων Δημήτρης Γάκης και Ηλίας
Καματερός και οι Βουλευτές Κυκλάδων Νίκος Μανιός, Αντώνης Συρίγος και Νίκος
Συρμαλένιος.
Συγκεκριμένα, με ερώτημα που υπέβαλε ο Αναπληρωτής Υπουργός προς το
Τεχνικό Συμβούλιο Δασών (ΤΣΔ), ζήτησε να διευκρινιστεί εάν οι εκτάσεις που
καλύπτονται μόνο από φρυγανική βλάστηση, χωρίς την παρουσία δασικής
βλάστησης, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως δασικού χαρακτήρα ή ως
χορτολιβαδικές.
Το ερώτημα τέθηκε στο ΤΣΔ μετά από διαφορές και μη ενιαία αντιμετώπιση που
προέκυψαν κατά την ανάρτηση των δασικών χαρτών έως σήμερα, όπου εκτάσεις
αποτελούμενες μόνο από φρυγανική βλάστηση σε άλλες περιοχές της χώρας
χαρακτηρίζονταν ως δάση και σε άλλες ως χορτολίβαδα.
Το ΤΔΣ, στο οποίο προεδρεύει Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
είναι αρμόδιο να λειτουργεί γνωμοδοτικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας για θέματα δασικών οικοσυστημάτων. Τα υπόλοιπα μέλη είναι τρεις
Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ
και ένας ερευνητής επιστήμονας σε θέματα δασών, που προέρχεται από τον ΕΛΓΟ
Δήμητρα.
Το 5μελές αυτό Συμβούλιο μετά από δυο συνεδριάσεις έκρινε ομόφωνα ότι:
Εφόσον στις εκτάσεις με φρυγανική βλάστηση δεν υπάρχει δασική βλάστηση, ή η
δασική βλάστηση δεν ξεπερνά ενδεικτικά το 15% της έκτασης, τότε θα πρέπει να
χαρακτηρίζονται μόνο ως χορτολιβαδικές και όχι ως δάση ή δασικές εκτάσεις.
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Κατά το ΤΣΔ, οι εκτάσεις αυτές δεν συγκεντρώνουν τα κριτήρια που θα πρέπει να
λαμβάνονται σωρευτικά υπόψη για τον προσδιορισμό της οργανικής ενότητας, ώστε
να συγκροτούν στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους δασοβιοκοινότητα και
δασογενές περιβάλλον.
Με την ομόφωνη αυτή γνωμοδότηση, που έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, δίνεται ένα εργαλείο
στους μελετητές και τις Διευθύνσεις Δασών της χώρας, που καταρτίζουν αυτή την
περίοδο δασικούς χάρτες, ώστε να συστηματοποιηθεί και να ομογενοποιηθεί η
διαδικασία χαρακτηρισμού των φρυγανικών εκτάσεων που δεν φέρουν δασική
βλάστηση. Αυτό θα επιφέρει και σημαντική μείωση του χρόνου κατάρτισης των
δασικών χαρτών, καθώς υπήρχαν αρκετά ερωτήματα και καθυστερήσεις όσον
αφορά τον χειρισμό των εκτάσεων.
Για τις περιπτώσεις των ήδη θεωρημένων, αναρτημένων δασικών χαρτών, αυτοί θα
επικαιροποιηθούν με τη διαδικασία που υπάρχει στην Υπουργική Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού για τα πρόδηλα σφάλματα. Για τους κυρωμένους δασικούς
χάρτες, θα γίνει άμεσα η διόρθωση-αναμόρφωση των δασικών χαρτών με
διαδικασία που θα ανακοινώσει τις επόμενες μέρες το ΥΠΕΝ.
Η απόφαση

Πηγή:http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=6282&language=el-GR

Ανακοίνωση - ενημέρωση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης
για τις συναλλαγές της Διεύθυνσης Σημάτων με το κοινό από την
6η Ιουνίου 2019
Η Διεύθυνση Σημάτων από 6/6/2019 και κάθε Πέμπτη δεν θα πραγματοποιεί
οποιαδήποτε συναλλαγή με το κοινό. Η υποδοχή του κοινού θα πραγματοποιείται
όλες τις εργάσιμες μέρες, πλην της Πέμπτης.
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Εντούτοις, σημειώνεται ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διεύθυνσης θα
λειτουργούν κανονικά σε 24/ωρη βάση, καθ’ όλες τις ημέρες, πλην αντιθέτου
ανακοίνωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις συνεδριάσεις της ΔΕΣ.
Τυχόν εκπνοή προθεσμίας που έχει ταχθεί προς ενέργεια συγκεκριμένης πράξης και
συμπίπτει με ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα με
σχετική σημείωση του αρμόδιου υπαλλήλου.
Πηγή:http://www.mindev.gov.gr/

Εξετάσεις Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας Μαΐου 2019
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων και τα εξεταστικά κέντρα για την
Πιστοποίηση Ελληνομάθειας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για το έτος 2019 σε
μορφή doc
Περισσότερα για την Πιστοποίηση Επάρκειας Ελληνομάθειας, πατήστε εδώ
Πηγή:https://www.minedu.gov.gr/news/41176-16-05-19-eksetaseis-pistopoiisiseparkeias-tis-ellinomatheias-maiou-2019

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για την υποστήριξη νέων
ερευνητών
Δεδομένης της μεγάλης ανταπόκρισης της επιστημονικής κοινότητας στην
πρόσκλησή της για τη δράση «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους
ερευνητές – β’ κύκλος», το ΥΠΠΕΘ έκρινε σκόπιμο να διερευνηθεί η δυνατότητα
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αύξησης του προϋπολογισμού της δράσης, ώστε να χρηματοδοτηθεί μεγαλύτερος
αριθμός προτάσεων.
Ο Ειδικός Γραμματέας ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του ΥΠΠΕΘ με αποτέλεσμα
την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού από 20 σε 25 εκατομμύρια ευρώ.
Πηγή:https://www.minedu.gov.gr/news/41136-14-05-19-tomeaka-epixeirisiakaprogrammata-gia-tin-ypostiriksi-neon-erevniton

Δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας: Εργαλεία και προοπτικές
Την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019 και ώρες 08:00 έως 15:00 το Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης διοργανώνει ημερίδα με
τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ».
Σκοπός της ημερίδας είναι η ευαισθητοποίηση και η πληροφόρηση όλων των άμεσα
ή έμμεσα συσχετιζόμενων με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δημοσίων
συμβάσεων αγαθών και υπηρεσιών (αναθέτουσες αρχές/φορείς του Δημοσίου)
προκειμένου να αξιοποιήσουν κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και τεχνικές
( Προεμπορικές Δημόσιες Συμβάσεις, Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας) με στόχο
την αγορά από το δημόσιο καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών. Επισυνάπτουμε
πρόσκληση του ΕΚΔΔΑ με την επισήμανση πως αιτήσεις συμμετοχών γίνονται
δεκτές μέχρι την Παρασκευή 07/06/2019.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις θεματικές ενότητες της ημερίδας και τις
διαδικασίες εγγραφής για την συμμετοχή στην ημερίδα παρέχονται στο ηλεκτρονικό
σύνδεσμο : ΙΝΕΠ/ΕΚΔΔΑ: Ημερίδα για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας» στις
14/6

42

Τρίτη 21
Μαΐου
2019

Αριθ. Τεύχους: 429
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πηγή:http://www.mindev.gov.gr/

Τροποποίηση Yπουργικών
καλλιτεχνικά σχολεία

Aποφάσεων

για

μουσικά

και

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1718/16-05-2019 δημοσιεύθηκαν:


η με αρ. πρωτ. 73186/Δ2/10-05-2019 Υ.Α. με θέμα: Τροποποίηση της με αρ.
πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. (Β΄ 1371) με θέμα: «Λειτουργία Μουσικών
Σχολείων» και



η με αρ. πρωτ. 73173/Δ2/10-05-2019 Υ.Α. με θέμα: Τροποποίηση της με αρ.
πρωτ. 58168/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. (Β΄ 1365) με θέμα «Λειτουργία
Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων»

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Πηγή:https://www.minedu.gov.gr/news/41197-17-05-19-tropopoiisi-ypourgikonapofaseon-gia-mousika-kai-kallitexnika-sxoleia

ΙΚΥ: Διδακτορικές Υποτροφίες από τα έσοδα Κληροδοτήματος «Νικ.
Δ. Χρυσοβέργη»
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τεσσάρων (4)
υποτροφιών, με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εξ ολοκλήρου στο
εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος
«Νικ. Δ. Χρυσοβέργη».
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Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Πανεπιστημίων/Τ.Ε.Ι.) με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», οι οποίοι επιθυμούν
να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο εξωτερικό, στις εξειδικεύσεις «Θεωρητικά
Μαθηματικά», «Φυσική», «Εξελικτική Βιολογία» και «Μοριακή Βιολογία».
H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 02/07/2019.
Όλες

οι

πληροφορίες

παρέχονται

στον

υπερσύνδεσμο

του ΙΚΥ:

https://www.iky.gr/el/iky-items/item/3293-didaktorikes-ypotrofies-apo-ta-esoda-touklirodotimatos-nik-d-xrysovergi-akad-etos-2019-20
Πηγή: https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3294-15-5-2019-didaktorikes-ypotrofiesapo-ta-esoda-klirodotimatos-nik-d-xrysovergi

Διαγωνισμός
Ε.Υ.Π
(προκήρυξη
471.1/35/751408,
ΦΕΚ
4/Α.Σ.Ε.Π./14-2-2019) - Στις 21-5-2019 αναμένεται να αναρτηθούν
οι αλφαβητικοί πίνακες Αποκλειομένων και Συμμετεχόντων
υποψηφίων στους κλάδους ΠΕ3 Πληροφορικής, ΠΕ7 ΜεταφραστώνΔιερμηνέων-Ακροατών και ΠΕ9 Ψυχολόγων
Στις 21-5-2019 αναμένεται να αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη (http://www.mopocp.gov.gr) ή/και της Εθνικής Υπηρεσίας
Πληροφοριών
Αποκλειομένων

-

Ε.Υ.Π.
και

(http://www.nis.gr),

Συμμετεχόντων

οι

υποψηφίων

αλφαβητικοί
στους

πίνακες

Κλάδους

ΠΕ3

Πληροφορικής, ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών και ΠΕ9
Ψυχολόγων.
Οι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στους ως άνω Πίνακες Αποκλειομένων της
Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής Προσωπικού θα ενημερωθούν εντός της εντός της
ημέρας ανάρτησης των πινάκων για τον αποκλεισμό τους με sms από το κινητό
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τηλέφωνο 6985866287 και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος από το e-mail
aitisi@nis.gr, για τους λόγους αποκλεισμού τους από το διαγωνισμό.
Οι αποκλειόμενοι δύνανται να ασκήσουν ένσταση κατά του αποκλεισμού
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της
ανάρτησης της ανακοίνωσης της Ε.Υ.Π. στους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους. Η
ένσταση πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους και αποστέλλεται μόνο
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μέσα σε φάκελο μεγέθους Α4 στην
ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΝΣΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΤΗΣ Ε.Υ.Π.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ …..
Ταχυδρομική Θυρίδα: 14389
Αθήνα Τ.Κ. 11510

Στην ένσταση επισυνάπτεται και φωτοαντίγραφο εκτυπωμένου ηλεκτρονικού
παραβόλου είκοσι ευρώ (20,00 ευρώ), το αντίτιμο του οποίου θα πρέπει να έχει
καταβληθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ένστασης, άλλως η
ένσταση δεν λαμβάνεται υπόψη. Ο υποψήφιος, για την έκδοσή του, επιλέγει στην
ηλεκτρονική υπηρεσία e-παράβολο στα πεδία Κατηγορία Παραβόλου και Τύπος
Παραβόλου: Υποβολή ένστασης. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει αποδεκτή το
παράβολο επιστρέφεται σε αυτόν που το κατέβαλε.
Ο αριθμός συστημένου των ΕΛΤΑ αποτελεί και τον αριθμό πρωτοκόλλου της
υποβληθείσας ένστασης.
Πηγή: Ε.Υ.Π.
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