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Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1724 για τη
δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Single Digital Gateway)
Εκδόθηκε

η

αριθμ.

πρωτ.

ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.14/οικ.21169/4-6-2019

(ΑΔΑ:

ΩΚΛΩ465ΧΘΨ-1Ε9) εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
η οποία αφορά στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1724 για τη
δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Single Digital Gateway).
Ειδικότερα, με την εν λόγω εγκύκλιο ενημερώνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του
Δημοσίου ότι από 11 Δεκεμβρίου 2018 είναι σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ)
2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου
2018 για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής πύλης με σκοπό την παροχή
πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και
επίλυσης προβλημάτων

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=EN).
Ο εν λόγω Κανονισμός συνιστά βασικό στοιχείο της στρατηγικής για την ενιαία
αγορά, διευκολύνοντας τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μετακινούνται στο
εσωτερικό της Ένωσης και να πραγματοποιούν συναλλαγές, να εγκαθίστανται και
να επεκτείνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα διασυνοριακά.
Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη θα ενσωματωθεί στην υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή
Πύλη «Your Europe» (https://europa.eu/youreurope/) και θα είναι προσβάσιμη σε
όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Η διαδικτυακή πύλη «Your Europe» θα
διατηρήσει την ονομασία της, αλλά θα διευρυνθεί για να συμπεριλάβει και τις
υπηρεσίες της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.
Για την υλοποίηση του Κανονισμού αυτού, όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, εθνικά
και τοπικά, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο.
Στη χώρα μας, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δια της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων, συνιστά τον αρμόδιο εθνικό συντονιστή για
την υλοποίησή του.
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ΠΥΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
Η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη έχει τους ακόλουθους τρεις (3) πυλώνες:
Ι) Πληροφορία
Οι χρήστες θα μπορούν, μέσω της Πύλης, να αναζητούν και να βρίσκουν
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους κανόνες που
προβλέπονται από το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο.
ΙΙ) Διαδικασίες
Οι χρήστες θα ενημερώνονται λεπτομερώς για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών
που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού καθώς και για τα βήματα που
πρέπει να κάνουν μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής
τους, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ευρύ φάσμα on-line διαδικασιών.
III) Υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων
Οι χρήστες θα μπορούν να επικοινωνούν με αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ή της χώρας τους όταν αντιμετωπίζουν πρόβλημα κατά την αναζήτησή
τους, όταν έχουν απορίες ή όταν δυσκολεύονται με μία διαδικασία.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Υπάρχουν τρεις (3) διαφορετικές χρονικές περίοδοι εφαρμογής του Κανονισμού:


Για την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών υποστήριξης, η προθεσμία
είναι δύο (2) έτη, δηλαδή, μέχρι 11 Δεκεμβρίου 2020.



Οι τοπικές αρχές των χωρών έχουν ακόμη δύο (2) έτη για να οργανώσουν
τις υπηρεσίες πληροφόρησης, δηλαδή, μέχρι 11 Δεκεμβρίου 2022.



Η προθεσμία για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών, ώστε να έχουν
πλήρη πρόσβαση σε αυτές οι διασυνοριακοί χρήστες και για την εφαρμογή
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της αρχής «μόνον άπαξ» (only-once principle), είναι πέντε (5) έτη, δηλαδή,
μέχρι 11 Δεκεμβρίου 2023.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
Ο Κανονισμός προβλέπει τα ακόλουθα:
Ευρεσιμότητα (Findability): Όλες οι πληροφορίες, οι διαδικασίες ή οι υπηρεσίες
παροχής βοήθειας πρέπει να βρίσκονται εύκολα. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη,
μέσω των εθνικών συντονιστών, πρέπει να δώσουν συνδέσμους (links) προς:
-

Ιστοτόπους με πληροφορίες για τους κανόνες της ενιαίας αγοράς

-

Ιστοτόπους με πληροφορίες για τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στον
Κανονισμό και πρόσβαση σε αυτές αν παρέχονται στο διαδίκτυο, και
προαιρετικά

-

Ιστοτόπους εθνικών υπηρεσιών παροχής βοήθειας.

Όλες αυτές οι ιστοσελίδες θα αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό αποθετήριο που θα
διαχειρίζονται οι εθνικοί συντονιστές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή θα
αναπτύξει ένα νέο εργαλείο αναζήτησης που θα αναζητεί αποτελέσματα μόνο με
βάση τους συνδέσμους του αποθετηρίου. Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες θα έχουν
πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές.
Διαθέσιμες Γλώσσες (Available languages): Για να μπορούν οι χρήστες άλλων
χωρών να καταλαβαίνουν τις πληροφορίες, αυτές πρέπει να παρέχονται και στα
αγγλικά. Σημειώνεται ότι οι χώρες έχουν τη δυνατότητα μετάφρασης κειμένων, μέσω
ειδικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εντός των ορίων του
προϋπολογισμού.
Υψηλά Ποιοτικά Κριτήρια (High Quality Information): Οι πληροφορίες, οι
διαδικασίες και οι υπηρεσίες υποστήριξης θα βασίζονται σε ποιοτικά πρότυπα.
Ειδικότερα:
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 Πληροφορία: Οι εθνικές ιστοσελίδες πρέπει, καταρχάς, να καλύπτουν όλους
τους εθνικούς κανόνες για τις θεματικές περιοχές του Παραρτήματος Ι. Οι
πληροφορίες

αυτές

πρέπει

να

είναι

πλήρεις,

επικαιροποιημένες,

καλά

δομημένες, εύχρηστες και να παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας με τους
αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων.
 Διαδικασίες: Για κάθε διαδικασία που εμπίπτει στο Παράρτημα Ι του
Κανονισμού πρέπει να υπάρχει πληροφόρηση σχετικά με το εάν αυτή παρέχεται online ή όχι. Η διευκρίνιση πρέπει να γίνεται στους χρήστες πριν από την ταυτοποίησή
τους για την έναρξη της διαδικασίας. Ειδικότερα, για κάθε διαδικασία θα πρέπει να
αναφέρονται:


Βήματα εκτέλεσης (procedural steps)



Χρόνος διεκπεραίωσης (timing)



Απαραίτητα δικαιολογητικά (evidence needed)



Διαθέσιμες γλώσσες (available languages)



Δυνατότητα έφεσης (how to appeal)



Στοιχεία επικοινωνίας (contact details)



Δυνατότητα ταυτοποίησης και ψηφιακής υπογραφής (how to identify and
sign)



Κόστος και τρόποι πληρωμής (cost and how to pay)

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό
πρέπει να είναι προσβάσιμες σε εθνικούς και διασυνοριακούς χρήστες με παρόμοιο
τρόπο. Για παράδειγμα, η συμπλήρωση εντύπων, η ηλεκτρονική ταυτοποίηση ή η
πληρωμή τελών πρέπει να λειτουργεί με όμοιο τρόπο για εθνικούς και
διασυνοριακούς χρήστες.
Σε ό,τι αφορά τις είκοσι μία (21) διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα
ΙΙ του Κανονισμού, αυτές θα πρέπει να παρέχονται υποχρεωτικά fully on-line
εθνικά και διασυνοριακά έως το Δεκέμβριο 2023. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι
χρήστες θα μπορούν να ολοκληρώνουν όλα τα στάδια της διαδικασίας ηλεκτρονικά,
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όπως π.χ. την ταυτοποίησή τους, την αποστολή εγγράφων και υπογραφή αιτήσεων.
Τα αποτελέσματα αυτών των διαδικασιών θα πρέπει να παρέχονται ψηφιακά.
Κατ’ εξαίρεση τα κράτη-μέλη μπορούν να ζητούν αυτοπρόσωπη παρουσία του
χρήστη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στους τομείς της δημόσιας ασφάλειας,
της δημόσιας υγείας ή της καταπολέμησης της απάτης. Στην περίπτωση αυτή, τα
κράτη-μέλη καταχωρούν τις ιστοσελίδες σε ειδικό αποθετήριο, προσβάσιμο από την
Επιτροπή και τα άλλα κράτη-μέλη, όπου εξηγούν τους λόγους και τις περιστάσεις
κατά τις οποίες μπορεί να απαιτηθεί η φυσική παρουσία του χρήστη για τα
διαδικαστικά βήματα καθώς και τους λόγους και τις περιστάσεις κατά τα οποία είναι
αναγκαία η φυσική παράδοση.
 Διασυνοριακή

Εφαρμογή

της

Αρχής

«Μόνον

Άπαξ»

(Only-Once

Principle): Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι πληροφορίες που κατέχουν σε
ηλεκτρονική μορφή οι δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της Ε.Ε. μπορούν να
ξαναχρησιμοποιηθούν. Για να λειτουργήσει αυτό, θα δημιουργηθεί από κοινού με
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα τεχνικό σύστημα για τη μεταφορά στοιχείων από
χώρα σε χώρα όταν το ζητούν οι χρήστες. Η αρχή αυτή θα εφαρμοστεί όχι μόνο στις
21 διαδικασίες του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού αλλά και σε αυτές που
προβλέπονται στις ακόλουθες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και συγκεκριμένα:
1. Της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
2. Της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων
3. Των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, σχετικά με τις δημόσιες
προμήθειες
Οι προδιαγραφές για την εφαρμογή της αρχής «Μόνον Άπαξ» θα καθοριστούν σε
εφαρμοστική διάταξη (implementing act) έως τα μέσα του έτους 2021.
 Υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων: Οι υπηρεσίες
υποστήριξης έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου της ΕΕ και θα υπάρχουν στην Πύλη
7
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όταν αυτή αρχίσει να λειτουργεί. Μπορούν να προστεθούν και άλλες τέτοιες
υπηρεσίες στις οποίες θα δοθεί πρόσβαση μέσω της Πύλης. Οι υπηρεσίες αυτές θα
πρέπει να παρέχουν:
o Ακριβή περιγραφή της βοήθειας που προσφέρουν
o Στοιχεία Επικοινωνίας
o Χρόνο ολοκλήρωσης
o Κόστος και τρόπους πληρωμής
o Διαθέσιμες γλώσσες
Επιπλέον, πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια ποιότητας:
1. Διεκπεραίωση της υπηρεσίας σε εύλογο χρονικό διάστημα
2. Ενημέρωση του χρήστη αν υπάρχει παράταση προθεσμίας
3. Εύκολος τρόπος πληρωμής παραβόλων (και για διασυνοριακούς χρήστες)

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ
Όλες οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και θα
φέρουν το επίσημο σήμα ποιότητας της Πύλης θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια
ποιότητας που θέτει ο Κανονισμός.
Οι ίδιοι οι χρήστες θα κρίνουν εάν πληρούνται τα κριτήρια ποιότητας της Πύλης.
Για το σκοπό αυτό, θα υπάρχουν δύο επιλογές με τις οποίες θα μπορούν οι χρήστες
να δηλώσουν τη γνώμη τους:
Επιλογή 1: Ένα Εργαλείο διατύπωσης σχολίων ή ανατροφοδότησης (feedback
tool) που θα σχεδιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ιστοσελίδες της
Πύλης.
Επιλογή 2: Υφιστάμενα εργαλεία Ανατροφοδότησης (existing feedback tools)
που διαθέτουν οι χώρες για τις ιστοσελίδες τους αρκεί αυτά να παράγουν
συγκρίσιμα δεδομένα.
8
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Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγκεντρώνει ανώνυμα δεδομένα χρηστών για
όλες τις ιστοσελίδες της Πύλης. Τα αποτελέσματα θα αποτυπώνονται σε έναν
πίνακα εργαλείων (dashboard). Με τον τρόπο αυτό θα αποτυπώνονται τα κενά και
τα προβλήματα για να λαμβάνονται μέτρα βελτίωσης.
Ένας άλλος στόχος της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι να εκτιμηθεί πόσο εύκολα
μπορούν πολίτες και επιχειρήσεις να ζήσουν και να ασκήσουν επιχειρηματική
δραστηριότητα σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τα κράτη μέλη θα χρησιμοποιούν δύο είδη πληροφοριών:
Πρώτον: Όλες οι συμμετέχουσες υπηρεσίες υποστήριξης θα έχουν
υποχρέωση να υποβάλλουν συγκεντρωτικά πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα
που διαχειρίζονται.
Δεύτερον: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναπτύξει εύχρηστο εργαλείο
σχολιασμού των εμποδίων που συναντούν οι χρήστες, το οποίο θα είναι διαθέσιμο
στις σχετικές ιστοσελίδες της Πύλης.
Τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις παραπάνω πηγές θα παρουσιάζονται στον
προαναφερόμενο πίνακα εργαλείων καθώς και σε δημόσιο ιστότοπο.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο και τα παραρτήματά της, σε μορφή pdf, εδώ.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την επίδοση
Ρηματικής Διακοίνωσης στο γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών για
τις πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις από τον Α’ και Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο (04.06.2019)
Κατόπιν

οδηγιών

της

Αναπληρώτριας

Υπουργού

Εξωτερικών,

Σίας

Αναγνωστοπούλου, ο Πρέσβυς της Ελλάδας στο Βερολίνο επέδωσε στις 4 Ιουνίου
2019 στο γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών Ρηματική Διακοίνωση, με την οποία η
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ελληνική κυβέρνηση καλεί την γερμανική πλευρά να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις
για την επίλυση του εκκρεμούς ζητήματος των αξιώσεων της Ελλάδας από τη
Γερμανία για την καταβολή πολεμικών επανορθώσεων και αποζημιώσεων από τον
Πρώτο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η διπλωματική αυτή ενέργεια έλαβε χώρα σε συνέχεια της σχετικής συζήτησης σε
επίπεδο Πολιτικών Αρχηγών στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, στις 17
Απριλίου, και σε εκτέλεση της απόφασης που ελήφθη με ευρεία πλειοψηφία,
λαμβάνοντας υπ΄όψιν το Πόρισμα-Έκθεση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής
Επιτροπής για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών προς τη χώρα μας.
Οι ελληνικές αξιώσεις αφορούν αποζημιώσεις και επανορθώσεις για ζημίες που
υπέστη η Ελλάδα και οι πολίτες της κατά τον Πρώτο και Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο, για πολεμικές αποζημιώσεις για τα θύματα και τους απογόνους των
θυμάτων της γερμανικής Κατοχής, την αποπληρωμή του Κατοχικού Δανείου και την
επιστροφή των λεηλατηθέντων και παράνομα αφαιρεθέντων αρχαιολογικών και
άλλων πολιτιστικών αγαθών.
Η ελληνική κυβέρνηση καλεί τη γερμανική κυβέρνηση σε διαπραγματεύσεις για την
έμπρακτη ικανοποίηση των συγκεκριμένων αξιώσεων, η οποία έχει ιδιαίτερη
σημασία για τον ελληνικό λαό, ως ζήτημα ηθικό και υλικό.
Πηγή:https://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/anakoinose-tou-upourgeiouexoterikon-skhetika-me-ten-epidose-rematikes-diakoinoses-sto-germanikoupourgeio-exoterikon-gia-tis-polemikes-epanorthoseis-kai-apozemioseis-apo-tonkai-pagkosmio-polemo-04062019.html
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Κανονισμός (Ε.Ε.) 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 6ηςΙουλίου 2016, για την προώθηση της ελεύθερης
κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της
απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων
δημοσίων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την
τροποποίηση του Κανονισμού(Ε.Ε.) 1024/2012
Στα πλαίσια της προώθησης της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ο
Κανονισμός(Ε.Ε.)2016/1191,
Φεβρουαρίου 2019,

ο

οποίος

τέθηκε

σε

εφαρμογή

στις

16

θεσπίζει σύστημα περαιτέρω απλούστευσης για την

κυκλοφορία ορισμένων δημοσίων εγγράφων που εκδίδονται από αρχή κράτους
μέλους με σκοπό να υποβληθούν σε άλλο κράτος μέλος.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία δημοσίων εγγράφων, ο Κανονισμός
θεσπίζει πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα σε όλες τις επίσημες γλώσσες
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία, συνημμένα σε
δημόσια έγγραφα, θα χρησιμοποιούνται, ως μεταφραστικά βοηθήματα και θα
πρέπει να απηχούν το περιεχόμενο των δημοσίων εγγράφων των κρατών-μελών
στα οποία επισυνάπτονται, ώστε να περιορίζεται η ανάγκη μετάφρασης των εν
λόγω δημοσίων εγγράφων.
Το πρόσωπο που υποβάλλει δημόσιο έγγραφο συνοδευμένο από πολύγλωσσο
τυποποιημένο έντυπο δεν θα πρέπει να προσκομίζει μετάφραση του εν λόγω
δημοσίου εγγράφου. Ωστόσο, οι Υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλεται το δημόσιο
έγγραφο είναι εκείνες οι οποίες θα κρίνουν κατά πόσον οι πληροφορίες που
περιέχονται στο πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο είναι επαρκείς για την
επεξεργασία του. Στις περιπτώσεις που θεωρείτε ότι απαιτείται, θα ζητείται από το
πρόσωπο που υποβάλλει το εν λόγω δημόσιο έγγραφο μετάφραση αυτού.
Επιπλέον, τα δημόσια έγγραφα που υπάγονται στον εν λόγω Κανονισμό, και τα
οποία εκδίδονται από τις αρχές ενός κράτους μέλους και πρόκειται να υποβληθούν
στις αρχές άλλου κράτους μέλους, θα πρέπει να εξαιρούνται από κάθε μορφή
11
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επικύρωσης και παρόμοιας διατύπωσης. Σημειώνεται, ότι ο εν λόγω Κανονισμός δεν
εμποδίζει ένα πρόσωπο να χρησιμοποιεί άλλα συστήματα που ισχύουν σε κάποιο
κράτος μέλος και αφορούν επικύρωση ή παρόμοια διατύπωση. Επισημαίνεται ότι
στις περιπτώσεις, στις οποίες απαιτείται υποβολή πρωτότυπων δημοσίων
εγγράφων των αρχών των κρατών μελών, οι Υπηρεσίες εξακολουθούν να δέχονται
πρωτότυπα έγγραφα (και όχι επικυρωμένα αντίγραφα αυτών), στα οποία θα είναι
συνημμένα τα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα. Η θέση αυτή γνωστοποιήθηκε
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το Υπουργείο Εσωτερικών, κατόπιν σχετικού
ερωτήματος.
Τα πρότυπα πολύγλωσσα τυποποιημένα έντυπα που έχουν καταρτιστεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ελληνικά δημόσια έγγραφα που αφορούν γέννηση,
θάνατο, γάμο, ικανότητα για σύναψη γάμου, οικογενειακή κατάσταση, και
καταχωρισμένη

συμβίωση,

εμπεριέχουν

όλες

τις

πληροφορίες

(τίτλους

καταχωρίσεων - πεδία) που περιλαμβάνονται στα ελληνικά δημόσια έγγραφα,
σύμφωνα πάντα με το εθνικό μας δίκαιο. Συμπληρώνονται δε και εκδίδονται από τα
Δημοτολόγια και τα Ληξιαρχεία της Χώρας, κατόπιν αίτησης των πολιτών με σκοπό
να υποβληθούν στις αρχές άλλου κράτους μέλους, επισυναπτόμενα στα
δημόσια έγγραφα. Τα πολύγλωσσα αυτά έντυπα είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική
μορφή και σε όλους τους γλωσσικούς συνδυασμούς στην Ευρωπαϊκή Πύλη για τη
Δικαιοσύνη (e-Justice) για όλα τα κράτη μέλη, και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο
https://beta.e-justice.europa.eu/551/EN/public_documents , ενώ έχουν μεταφραστεί
για κάθε χώρα σε όλες τις επίσημες γλώσσες των κρατών μελών.
Τα εν λόγω πολύγλωσσα έντυπα θα πρέπει να επισυνάπτονται στα εξής δημόσια
έγγραφα που εκδίδονται από τα Ληξιαρχεία και τα Δημοτολόγια της Χώρας:
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Παράρτημα Ι/ANNEX I), Πιστοποιητικό γέννησης
(Παράρτημα Ι/ANNEX I), Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (Παράρτημα III/ANNEX III),
Ληξιαρχική Πράξη Γάμου (Παράρτημα IV /ANNEX IV), Άδεια Γάμου (θα εκδίδεται
σε περίπτωση που αιτηθεί ο πολίτης πιστοποιητικό αγαμίας-ικανότητα για σύναψη
γάμου - Παράρτημα V/ANNEX V), Πιστοποιητικό 3 Οικογενειακής Κατάστασης
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(Παράρτημα VI /ANNEX VI), Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
(Παράρτημα VIΙ /ANNEX VΙI).
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.2 του ως άνω Κανονισμού, το τυποποιημένο μέρος,
δηλαδή οι ειδικοί ανά χώρα τίτλοι καταχωρίσεων (πεδία) των πολύγλωσσων
τυποποιημένων εντύπων, υφίσταται στις δύο ακόλουθες γλώσσες: α) στην επίσημη
γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο εκδίδεται το πολύγλωσσο έντυπο, και β)
στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους, στο οποίο προορίζεται να υποβληθεί το
δημόσιο έγγραφο στο οποίο επισυνάπτεται το πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο.
Δείτε ολόκληρη τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε μορφή
pdf, εδώ.
Πηγή: https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/05/eggr36920-13052019.pdf

Έναρξη Κατασκηνωτικής Περιόδου 2019
Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κατασκηνωτική περίοδο έτους
2019 όλων των εντασσομένων φορέων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ), δηλαδή, των π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, π.ΤΑΞΥ, π.ΤΥΔΚΥ, π.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, π.ΕΤΑΑΤΣΜΕΔΕ, π.ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, π.ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ, π.ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, π.ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, π.ΕΤΑΑΤΑΝ, π.ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, π.ΟΑΕΕ, π.ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, π.ΟΓΑ, π.ΤΠΔΕ-ΤΥΔΕ, π.ΤΑΠΙΤΤΑΠΕΜ, π.ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΚΑΠ-ΔΕΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ).
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίστηκε από 10/06/2019 έως 14/06/2019
αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α΄ κατασκηνωτικής περιόδου και
από 17/06/2019 έως 28/06/2019 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της
Β΄, Γ΄ και Δ΄(ΑΜΕΑ) κατασκηνωτικής περιόδου.

13

Τρίτη 11
Ιουνίου
2019

Αριθ. Τεύχους: 432
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Από τις διαχειριστικές επιτροπές εκδίδονται ενημερωτικά έγγραφα και οδηγίες,
σχετικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων
συμμετοχής, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις εκάστου εντασσόμενου φορέα.
Επισημαίνεται ότι:


Οι δικαιούχοι του π.ΟΑΕΕ υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά και
τα

πρωτότυπα

δικαιολογητικά

τα

προσκομίζουν

στο

πλησιέστερο

Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών (π.ΟΑΕΕ).


Ομοίως, οι δικαιούχοι του π.ΤΑΠΙΤ/Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων
Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ) θα προσκομίζουν στα ως άνω Περιφερειακά Τμήματα μη
Μισθωτών

(π.ΟΑΕΕ)

την

αίτηση

συμμετοχής

και

τα

συνημμένα

δικαιολογητικά.


Οι δικαιούχοι της Β’ Περ/κής Διεύθυνσης Μη Μισθωτών Αττικής-ΑθηνώνΚεντρικού Τομέα (π.ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, κλάδος Κύριας Ασφάλισης πρώην
ΤΑΝΠΥ)

πρέπει

να

ζητήσουν

πληροφορίες

από

τη

Δ/νση

b.mmisth.attik.athkentro@efka.gov.gr.
Πηγή:https://www.efka.gov.gr/el/anakoinoseis/enarxe-kataskenotikes-periodoy2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων
Με απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου που
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 31.05.2019 (Β’ 2007):
- Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2018 των φυσικών προσώπων παρατείνεται μέχρι τις 29.07.2019
- Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού
έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, που δεν έχουν
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υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και των οποίων η
προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει, παρατείνεται μέχρι τις 29.07.2019.
Πηγή:https://www.minfin.gr/web/guest/-/paratase-prothesmias-ypobolesphorologikon-deloseon?inheritRedirect=true&redirect=%2F

Υποχρεωτική καταβολή αποζημιώσεων απόλυσης εργαζομένων
στον ιδιωτικό τομέα μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού
πληρωμών
Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη
Αχτσιόγλου, υπέγραψε την απόφαση για την υποχρεωτική καταβολή από τους
εργοδότες της αποζημίωσης απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών. Ειδικότερα, σε
εφαρμογή του νόμου 4611 που ψηφίστηκε στις 15 Μαΐου 2019 με ευρεία
πλειοψηφία στη Βουλή, από την 1η Ιουλίου 2019 οι εργοδότες υποχρεώνονται να
καταβάλλουν την αποζημίωση απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
αποκλειστικά σε λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων. Επίσης, τόσο για την
καταβολή των αποζημιώσεων απόλυσης όσο και για την καταβολή των μισθών, οι
εργόδοτες υποχρεώνονται να αναφέρουν για κάθε καταβολή την αιτιολογία και το
χρονικό διάστημα που αφορά. Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του 2016 θεσμοθετήθηκε
η υποχρεωτική καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού πληρωμών.
Πηγή:http://www.ypakp.gr/
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Άρχισε η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση του
φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 201819 - Οδηγίες προς δικαιούχους
Η ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος υποβάλλεται
από τον δικαιούχο του επιδόματος, δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι
βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013
(Α’ 167).
Στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές φορολογικές
δηλώσεις, υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του στεγαστικού
επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη
φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων
που τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) ώστε να διαμορφωθεί σωστά το
οικονομικό κριτήριο.
Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του
επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως
προστατευόμενο μέλος.

Κατ` εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:
α) είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, δηλαδή να έχει γεννηθεί έως την
31/12/1992) ή
δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο
μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

16

Τρίτη 11
Ιουνίου
2019

Αριθ. Τεύχους: 432
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Για την πρόσβαση στην εφαρμογή του στεγαστικού επιδόματος απαιτείται
πιστοποίηση μέσω του συστήματος TAXIS της γενικής γραμματείας πληροφοριακών
συστημάτων.
Πριν προχωρήσετε σε δημιουργία αίτησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,
θα πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό
έτος 2018. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή σας θα απορριφθεί αυτόματα με
την υποβολή της.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2018-19, θα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη
4 Ιουλίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων

https://stegastiko.minedu.gov.gr,

στην

ειδική

εφαρμογή

στεγαστικού επίδόματος.
Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται
το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος
Α.Φ.Μ. Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των
γονέων ή κηδεμόνων αυτού.
Πριν προχωρήσετε σε δημιουργία αίτησης για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα
πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2018.
Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή σας θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συζύγων οι οποίοι έχουν υποβάλει χωριστές
φορολογικές δηλώσεις, υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση του
στεγαστικού επιδόματος ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος
στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που
τον βαρύνουν (εξαρτώμενα μέλη) ώστε να διαμορφωθεί σωστά το οικονομικό
κριτήριο.
Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής)
θα χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password), που
17
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του χορηγήθηκε από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet. Η
εισαγωγή

των

κωδικών

πρόσβασης

επέχει

θέση

δήλωσης

συναίνεσης

διασταύρωσης των στοιχείων του.
Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα
στοιχεία:


α) τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή



β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδίου, του/της συζύγου και
του φοιτητή εάν δικαιούχος είναι ο γονέας ή μόνο το Α.Φ.Μ. του ιδίου στην
περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής (σύμφωνα με το άρθρο 2 ΚΥΑ)



γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου



δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ)

Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου
ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι αληθή.
Διαβάστε περισσότερα στους ακόλουθους συνδέσμους:
Κοινή υπουργική απόφαση καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη
χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και το αντίστοιχο ΦΕΚ τροποποίησής της
Διευκρινιστική εγκύκλιος 2018-2019 ΚΥΑ
Διευκρινιστική εγκύκλιος 2017-2018 ΚΥΑ
Διευκρινιστική εγκύκλιος 2016-2017 ΚΥΑ
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις σχετικά με την εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος.

Πηγή:https://stegastiko.minedu.gov.gr/
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ΙΚΥ: Πληρωμή Υποτρόφων ΕΚΟ 2017/18
Ξεκίνησε η διαδικασία καταβολής της υποτροφίας στους πρώτους ωφελούμενους,
στο

πλαίσιο

της

Πράξης

«Πρόγραμμα

Οικονομικής

Ενίσχυσης

Επιμελών

Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς και άλλες Κοινωνικές Ομάδες - Β’
Κύκλος».
Μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή
της υποτροφίας στο σύνολο των αρχικών δικαιούχων, καθώς και στους φοιτητές των
οποίων οι ενστάσεις έγιναν δεκτές από το Δ.Σ. του ΙΚΥ, έως τα τέλη Μαΐου 2019.
Εφόσον προκύψουν κενές θέσεις, θα καλυφθούν με νέα απόφαση του ΔΣ.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι ένα κοινό πρόγραμμα των Υπουργών Παιδείας
και Ανάπτυξης, χρηματοδοτείται στο μεγαλύτερο μέρος από κονδύλια ΕΣΠΑ και
υλοποιείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Πηγή:https://www.iky.gr/el/anakoinoseis/item/3309-6-6-2019-pliromi-ypotrofon-eko2017-18

Χρηματοδότηση των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ από πόρους του ΕΣΠΑ
για υλοποίηση παρεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και
αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακοινώνουν την χρηματοδότηση από πόρους του
ΕΣΠΑ των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ, για υλοποίηση παρεμβάσεων Ενεργειακής
Αναβάθμισης και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ & ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα υπέγραψε την ένταξη των
πρώτων δεκατεσσάρων (14) νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ με συνολικό επιλέξιμο
προϋπολογισμό 45.6 εκατ. € στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση
δημόσιων κτιρίων – παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε
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νοσοκομεία»

του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

Υποδομές

Μεταφορών,

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.
Δείτε τα πρώτα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ που εντάσσονται και τον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό χρηματοδότησης για καθένα από αυτά, στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης http://www.mindev.gov.gr/δήλωση-υποικονομίας-για-χρηματοδότη/

Πηγή:http://www.mindev.gov.gr/δήλωση-υπ-οικονομίας-για-χρηματοδότη/

«Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στις φυλακές στην
Ελλάδα»: Χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Συμβουλίου της
Ευρώπης
Η πρώτη συνάντηση συνεργασίας, για το διετές πρόγραμμα βελτίωσης των
υπηρεσιών υγείας στις φυλακές, πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου 2019 στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μεταξύ
εκπροσώπων του Συμβουλίου της Ευρώπης και στελεχών του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΥΔΔΑΔ). Το πρόγραμμα
εγκρίθηκε και χρηματοδοτείται με 600.000 Ευρώ από το Ταμείο για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα (Human Rights Trust Fund) του Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι
μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας.
Κατά τη συνάντηση έγινε ο αρχικός προγραμματισμός για την υλοποίηση του
προγράμματος και καταγράφηκαν οι βασικοί στόχοι και οι δράσεις του, με
προοπτική την εξασφάλιση ισοδύναμων υπηρεσιών υγείας για τους κρατουμένους.
Ειδικότερος στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας
στις φυλακές, μέσω δράσεων για την επιμόρφωση του προσωπικού, την ανάπτυξη
20
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επιστημονικών πρωτοκόλλων βασισμένων στα διεθνή πρότυπα και την ενίσχυση
της συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων φορέων.
Πηγή:http://www.ministryofjustice.gr/site/el/ΑΡΧΙΚΗ/tabid/64/itemid/3223/amid/532/
.aspx

Ξεκινά η δομή στήριξης επιχειρήσεων από το Υπουργείο Οικονομίας
και Ανάπτυξης
Συγκροτήθηκε σε σώμα η Επιτελική Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων (ΕΔΣΕ) θέτοντας
σε λειτουργία τον νέο θεσμό ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας που εισήγαγε με
νομοθετική του πρωτοβουλία το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η ΕΔΣΕ θα εποπτεύει ένα δίκτυο Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων στα κατά τόπους
Επιμελητήρια της χώρας και στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Το δίκτυο αυτό
στοχεύει στον πυρήνα των αναγκών της επιχειρηματικής βάσης της Ελλάδας, καθώς
φυσικοί αποδέκτες των υπηρεσιών του είναι επιχειρήσεις που επιθυμούν να
υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και να ενισχύσουν το δυναμισμό τους,
ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την κρίση και
αναζητούν λύσεις για τη βιωσιμότητα και τη μεγέθυνσή τους.
Πηγή:http://www.mindev.gov.gr/ξεκινά-η-δομή-στήριξης-επιχειρήσεων-α/

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων
Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων
διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625
εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 12 Ιουνίου 2020. Η ημερομηνία διακανονισμού
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(settlement) θα είναι η Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων
υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.
Η δημοπρασία θα γίνει με
Διαπραγματευτές

Αγοράς

ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς

στην

Η.Δ.Α.Τ.,σύμφωνα

με

τη

διαδικασία

που

προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Επίσης, βάσει του Κανονισμού
των

Βασικών

Διαπραγματευτών

παρέχεται

η

δυνατότητα

υποβολής

μη

ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας,
όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος
αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.
Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας
προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού
ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο
περιπτώσεις. Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση
εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων. Η έκδοση θα γίνει με δημοπρασία στην οποία
συμμετέχουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Ως
ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019 (Τ+2).
Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα
σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους οι οποίοι θα
αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία,
με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η
τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη
δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω
αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας
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εγγραφής. Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 έως και Πέμπτη 13
Ιουνίου 2019.
2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή
μέχρι και τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, για απεριόριστα ποσά αλλά στην τιμή που
καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες. Απαραίτητη προϋπόθεση
για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ .Η
διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται μέσω των
παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η Αστυνομική
Ταυτότητα και ο Α.Φ.Μ.
Πηγή:https://www.minfin.gr/web/guest/-/demoprasia-entokon-grammation-52ebdomad-5?inheritRedirect=true&redirect=%2F

Energy Info Days στις Βρυξέλλες για επιχειρήσεις που θέλουν να
δικτυωθούν
Το τριήμερο 25-27 Ιουνίου 2019 στις Βρυξέλλες θα συναντηθούν πανεπιστημιακοί,
ερευνητές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ενέργειας και
σκοπεύουν να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο των νέων προκηρύξεων του 2020
στον τομέα της Ενέργειας του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Έρευνα και
Καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Το H2020 Energy Info Days είναι αφιερωμένο στη
δικτύωση και την εύρεση εταίρων για τον επιτυχή σχηματισμό κοινοπραξιών. Η
εκδήλωση οργανώνεται από το ευρωπαϊκό έργο C-Energy2020 SC3: Secure, clean
and efficient energy σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network. Το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 και
συντονιστής του ελληνικού κόμβου του Enterprise Europe Network, υποστηρίζει τη
συμμετοχή Ελλήνων επιχειρηματιών και ερευνητών στην εκδήλωση.
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Οι εκδηλώσεις εύρεσης εταίρων είναι ένας εύκολος και γρήγορος τρόπος να
γνωριστούν μεταξύ τους δυνητικοί υποψήφιοι, να ανταλλάξουν ιδέες και να
διερευνήσουν τη δυνατότητα σχηματισμού κοινοπραξιών για την υποβολή
προτάσεων. Οργανώνονται με βάση τη δημιουργία προφίλ των συμμετεχόντων οι
οποίοι λαμβάνουν προσκλήσεις για συμμετοχή σε εικοσάλεπτες συναντήσεις. Η
διαδικασία θυμίζει blind date, τα 20 λεπτά περνάνε γρήγορα, όμως είναι αρκετά για
να σχηματιστούν οι πρώτες εντυπώσεις και να γίνουν οι επαφές. Μετά, χτυπά το
κουδούνι και ξεκινά η επόμενη συνάντηση.
Η εκδήλωση είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε δυνητικό υποψήφιο - εταιρεία,
πανεπιστημιακό ή ερευνητικό φορέα ή άλλο οργανισμό, ο οποίος πληρεί τις
προϋποθέσεις για να λάβει χρηματοδότηση και είναι διατεθειμένος να μοιραστεί
ιδέες για ερευνητικά έργα.
Γιατί να πάρω μέρος
Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με
τις προκηρύξεις που πρόκειται να ανοίξουν στις παρακάτω θεματικές και στο
πλαίσιο του Ορίζοντα 2020:
 Energy
 Low

Efficiency

carbon Energy Technologies

 Smart

Cities and Communities

Τους δίνεται επίσης η δυνατότητα να παρουσιάσουν τις καινοτόμες ερευνητικές ιδέες
τους σε ένα διεθνές ακροατήριο και να ανακαλύψουν λύσεις και τεχνολογίες που
έχουν προταθεί από άλλους συμμετέχοντες.
Μπορούν ακόμα να συναντήσουν δυνητικούς συνεργάτες από την Ευρώπη και
πέρα από αυτήν και να ξεκινήσουν να συγκροτούν τη δική τους κοινοπραξία.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν εγγραφή online το αργότερο μέχρι τις 20
Ιουνίου 2019. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και μπορεί να εξαντληθούν νωρίτερα
από αυτή την ημερομηνία.
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Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Τα έξοδα μετακίνησης επιβαρύνουν
τους συμμετέχοντες. Προτεραιότητα θα δοθεί σε επιχειρηματίες και ερευνητικούς
οργανισμούς με αναγνωρισμένη εμπειρία οι οποίοι έχουν αναλάβει πρωτοβουλία για
υποβολή προτάσεων.
Περισσότερες

πληροφορίες

στην

ιστοσελίδα

του

Εθνικού

Κέντρου

Τεκμηρίωσης http://www.ekt.gr/el/news/23238

Πηγή:http://www.ekt.gr/el/news/23238

Μηχανογραφικό δελτίο για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2019
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι τα
μηχανογραφικά δελτία για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2019 αναρτήθηκαν στην
επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν ή/και να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό
δελτίο που τους ενδιαφέρει και συγκεκριμένα:
- το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2019 με τα 4 Επιστημονικά Πεδία, για τους
υποψήφιους που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και για
τους υποψήφιους του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, με τελευταίο
έτος συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2018 (πατήστε εδώ).
- το μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2019 με τα 5 Επιστημονικά Πεδία, μόνο για το 10%
των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, για τους υποψήφιους που συμμετείχαν
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2017 (πατήστε εδώ).
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- το μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑ.Λ. 2019 για τους υποψήφιους που συμμετέχουν
στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. και για τους υποψήφιους του 10% των
θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, με τελευταία έτη συμμετοχής στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. το 2017 και το 2018 (πατήστε εδώ).
Για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου, θα
ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Πηγή:https://www.minedu.gov.gr/news/41593-05-06-19-mixanografiko-deltio-gia-tispanelladikes-eksetaseis-2022

Κοινωνικός Τουρισμός 2019-2020-Οδηγίες για τη συμπλήρωση των
αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων
06.06.2019 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης δικαιούχων
06.06.2019 Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης παρόχων
(Θέμα

σχετικό

συμπεριληφθεί

με
και

το

πρόγραμμα

στο

κοινωνικού

προηγούμενο

τεύχος

τουρισμού
(431)

2019-2020
της

έχει

εφημερίδας

«ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά»)

Πηγή:http://www.oaed.gr/-/koinonikos-tourismos-2019-2020

Με περισσότερα από 60 προγράμματα σε 11 Πανεπιστήμια για
1.500 αποφοίτους ΕΠΑ.Λ ξεκινά ο θεσμός των Διετών
Προγραμμάτων Σπουδών
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Με 60 και πλέον προγράμματα σπουδών σε 11 Πανεπιστήμια της χώρας ξεκινά
από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 η πρώτη φάση υλοποίησης του
θεσμού των Διετών Προγραμμάτων Σπουδών. Στα προγράμματα θα μπορούν να
φοιτήσουν περίπου 1.500 απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ οι οποίοι θα επιλεγούν χωρίς
εξετάσεις, με βάση τον βαθμό απολυτηρίου ή τον βαθμό του πτυχίου ειδικότητας
του ΕΠΑ.Λ. Η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα,
περιλαμβανομένων και των εργαστηρίων και της πρακτικής άσκησης.
Σημειώνεται ότι στους αποφοίτους των Διετών Προγραμμάτων Σπουδών των
Πανεπιστημίων θα απονέμονται διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Πηγή:https://www.minedu.gov.gr/news/41611-06-06-19-me-perissotera-apo-60programmata-se-11-panepistimia-gia-1-500-apofoitous-epa-l-ksekina-o-thesmoston-dieton-programmaton-spoudon-minyma-tou-ypourgoy-k-gavroglou

Γραφική αναπαράσταση της νομοθεσίας για την Ψηφιακή
Οικονομία και Κοινωνία δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
στο
πλαίσιο
της
8ης
Παγκόσμιας
Ημέρας
Ευαισθητοποίησης για την Προσβασιμότητα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG CONNECT – WADEX) για τη φετινή 8η Παγκόσμια
Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Προσβασιμότητα που εορτάστηκε στις 16/5/2019,
δημιούργησε γραφική αναπαράσταση της νομοθεσίας για τη Ψηφιακή Οικονομία και
Κοινωνία, θέλοντας να δείξει ότι βρίσκεται δίπλα σε όλους τους πολίτες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δείτε τη γραφική αναπαράσταση της νομοθεσίας για τη Ψηφιακή Οικονομία
και Κοινωνία, εδώ.
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Πηγή:http://www.apdattikis.gov.gr/8η-παγκόσμια-ημέρα-ευαισθητοποίησης-γ/

Η Ελλάδα εκλέχθηκε στην Προεδρία της Επιτροπής για την Ευρώπη
του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού
Η Ελλάδα εξελέγη ομοφώνως στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής για την
Ευρώπη για τη διετία 2019-2021, μετά από ψηφοφορία 40 συνολικά κρατών μελών
του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, στην 64η συνάντηση στο Ζάγκρεμπ της
Κροατίας.
Η εθνική στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού για τον τουρισμό συντάσσεται
αρμονικά με το όραμα και τις προτεραιότητες του Προγράμματος Εργασίας 20182019 του Π.Ο.Τ., όπως αυτές υιοθετήθηκαν στο τελευταίο Εκτελεστικό Συμβούλιο
του Οργανισμού: καινοτομία και ψηφιακή μεταρρύθμιση, επιχειρηματικότητα και
επενδύσεις, στοχευμένη κατάρτιση ανθρωπίνου δυναμικού και αύξηση θέσεων
εργασίας, ασφάλεια στον προορισμό, και τέλος, προστασία του κοινωνικού,
πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.
Με την εκλογή της Ελλάδος στην Προεδρία της Επιτροπής για την Ευρώπη του
Π.Ο.Τ., το Υπουργείο Τουρισμού εκπληρώνει με συντονισμένες ενέργειες τον
στρατηγικό στόχο να αποκτήσει η Ελλάδα περισσότερο ενεργό και ουσιαστικό ρόλο
στους διεθνείς θεσμούς και φορείς για τον τουρισμό, και να έχει ισχυρή παρουσία
και εκπροσώπηση στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα όμως, επιβεβαιώνεται η εξέχουσα
θέση της Ελλάδας αφενός ως παγκόσμιου ελκυστικού προορισμού, αφετέρου ως
καλό παράδειγμα στρατηγικού σχεδιασμού τουριστικής πολιτικής.
Πηγές: http://www.mintour.gov.gr/PressRoom/PressReleases/h-ellada-eklex8hkesthn-proedria-ths-epitrophs-gia-thn-eyrwph-toy-pagkosmioy-organismoy-toyrismoy
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http://www.gnto.gov.gr/el/362019η-ελλάδα-εκλέχθηκε-στην-προεδρία-τηςεπιτροπής-για-την-ευρώπη-του-παγκόσμιου-οργανισμού

Εγκαίνια της Αίθουσας Κεντρικής Επεξεργασίας Αίματος στις
εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, στις Αχαρνές
Με την παρουσία του εκπροσώπου του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ.
Ιωάννη Δέδε, του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού και υπηρεσιακών παραγόντων
του Υπ. Υγείας, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Αίθουσας Κεντρικής
Επεξεργασίας Αίματος, την Τρίτη 4 Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ στις Αχαρνές, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για την
Αιμοδοσία στη χώρα μας.
Στο Κέντρο Επεξεργασίας Αίματος θα γίνεται η κεντρική επεξεργασία όλων των
μονάδων αίματος της Αττικής κάτι το οποίο, σύμφωνα με δήλωση της προέδρου
του ΕΚΕΑ Χάρις Ματσούκα, θα επιτρέψει να γίνει κεντρική επεξεργασία μέχρι και
300.000 μονάδων αίματος με πολύ λιγότερο προσωπικό, θα αποδώσει πολύ
καλύτερης ποιότητας παράγωγα, με αυτοματοποιημένο τρόπο για να καλύπτονται οι
ανάγκες των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών με επάρκεια και ασφάλεια.

Πηγή:http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/6245egkainia-aithoysas-kentrikhs-epeksergasias-aimatos-stis-egkatastaseis-toyethnikoy-kentroy-aimodosias-stis-axarnes
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Ηλεκτροκίνηση
Ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την
ηλεκτροκίνηση των οχημάτων ολοκληρώθηκε. Υπεγράφη από τον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη -και δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (2040 Β/04.06.19)- η Κοινή
Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι
τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών
ηλεκτροκίνητων

οχημάτων

(σημεία

επαναφόρτισης),

στις

εγκαταστάσεις

εξυπηρέτησης οχημάτων σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά
μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους
στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.
Ειδικότερα εκεί ορίζονται ζητήματα, όπως το πεδίο εφαρμογής, οι τεχνικές
προδιαγραφές των συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων,
προδιαγραφές ασφαλείας, χωροταξικά αλλά και αδειοδοτικά ζητήματα.
Επόμενο βήμα προκειμένου να συμπληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο για την
ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας, είναι η υπογραφή σχετικής Υπουργικής Απόφασης,
σχετικά με τους όρους και τη λειτουργία των Φορέων Εκμετάλλευσης υποδομών
επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, όπου αφορά στην οργάνωση της
αγοράς ηλεκτροκίνησης, (μοντέλο λειτουργίας υποδομών φόρτισης) την τιμολόγηση
των υπηρεσιών κ.ά.
ΕΣΕΚ - Μέτρα πολιτικής για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης
Ο ν. 4233/2014 θέσπισε τη δυνατότητα εγκατάστασης κοινόχρηστων σταθμών
φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας,
στους

στεγασμένους

και

υπαίθριους

χώρους

στάθμευσης,

στα

συνεργεία

αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών και στα ΚΤΕΟ, ενώ στη συνέχεια ΥΑ καθόρισε τους
όρους, τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη φόρτιση
συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
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Ο ν. 4399/2016 ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγίας 2014/94/ΕΕ για
την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, την απλοποίηση διαδικασίας
αδειοδότησης και άλλες διατάξεις αναφορικά με τα πρατήρια παροχής καυσίμων και
ενέργειας. Ως απόρροια του συγκεκριμένου νόμου εκδόθηκε η ΚΥΑ για το Εθνικό
πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων
στον τομέα των μεταφορών.
Το ενιαίο πλαίσιο για την ανάπτυξη αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην
Ελλάδα έως το έτος 2030, καθορίζει τις προοπτικές για την εξέλιξη της
ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού του αριθμού των σημείων
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Διάφορα οικονομικά κίνητρα έχουν θεσπιστεί με σκοπό την προώθηση των
ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απαλλάσσονται
από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, τελών ταξινόμησης και φόρου
πολυτέλειας.

Τα

υβριδικά

αυτοκίνητα

απαλλάσσονται

από

το

50%

του

προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης.
Βασικός στόχος πολιτικής
Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης αποτελεί βασικό στόχο πολιτικής, ο οποίος
προϋποθέτει την ολοκλήρωση του σχετικού κανονιστικού πλαισίου και ην ανάπτυξη
ενός

ολοκληρωμένου

πλαισίου

οικονομικής

υποστήριξης

της

χρήσης

ηλεκτροκίνητων οχημάτων όπως μέσω της θέσπισης αποδοτικών κινήτρων.
Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζονται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε κανονιστικό
επίπεδο ώστε να δρομολογηθούν όλες οι προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη
της ηλεκτροκίνησης στη χώρα μας. Έμφαση θα δοθεί σε κατηγορίες οχημάτων με
υψηλό μεταφορικό έργο (πχ. ταξί, λεωφορεία, εταιρίες ταχυμεταφορών-ενοικιάσεων
κλπ.) και άρα εν δυνάμει μεγάλου ενεργειακού και περιβαλλοντικού οφέλους.
Ειδικά για την ηλεκτροκίνηση στις οδικές μεταφορές τα αποτελέσματα αναφέρονται
σε συμμετοχή κατά 10% των ηλεκτροκίνητων επιβατικών οχημάτων σε σχέση με το
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σύνολο του στόλου των επιβατικών οχημάτων που θα βρίσκονται σε κυκλοφορία το
έτος 2030.
Η σταδιακή ανανέωση του υφιστάμενου στόλου επιβατικών οχημάτων, με νέα
υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης ανά μονάδα μεταφορικού έργου, όπως τα
ηλεκτρικά οχήματα και τα αποδοτικότερα οχήματα εσωτερικής καύσης, θα
οδηγήσουν σε μία μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας των επιβατικών
οχημάτων της τάξης του 9%, που σε απόλυτο νούμερο ανέρχεται στα 293 ktoe για
την περίοδο 2016-2030.
Ενδεικτικά, ο εξηλεκτρισμός των οδικών επιβατικών μεταφορών οδηγεί σε
σημαντική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ανά μονάδα μεταφορικού έργου, με
τη μοναδιαία κατανάλωση να μειώνεται στα 24 ktoe/kpkm το 2030 σε σχέση με τα
32 ktoe/kpkm το 2016.
Επίσης ο εξολοκλήρου εξηλεκτρισμός των μέσων σταθερής τροχιάς, θα οδηγήσει σε
μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας του υπο-κλάδου κατά 26%.
Πιο συγκεκριμένα ο εξηλεκτρισμός του τομέα των μεταφορών θα επιτευχθεί κυρίως
μέσω των σιδηροδρόμων, ενώ στους υπο-κλάδους των επιβατικών οχημάτων και
λεωφορείων το έτος 2030, αναμένεται η συνεισφορά του ηλεκτρισμού να ανέλθει σε
5% και 3% αντίστοιχα.
Πηγή:http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=6350&language=el-GR

Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες του ΥΠΕΝ για δασωμένους αγρούς και
δασικούς χάρτες
Ψηφίστηκαν στις 5 Ιουνίου 2019, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, με τίτλο «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά μα την
πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των
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οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τη Βιοποικιλότητα», οι τροπολογίες του ΥΠΕΝ για παράταση στους
δασικούς χάρτες των περιοχών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Κυκλάδων,
Θεσσαλονίκης, Δράμας, Κοζάνης, Μαγνησίας και Καρδίτσας έως τις 30 Αυγούστου
2019, καθώς και η ρύθμιση για τους δασωμένους αγρούς, με την οποία επιτρέπεται
η χρήση έως 30 στρεμμάτων σε αγρούς που έχουν μετατραπεί σε δάση για
γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια. Ψηφίστηκε, επίσης, διάταξη που θέτει όριο
στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων των δασικών χαρτών να ολοκληρώσουν το
έργο τους μέχρι τις 31/12/2019.
Η παράταση στους δασικούς χάρτες αφορά τις κάτωθι περιοχές:
Ανατολικής
Ζωγράφου,

Αττικής
Βύρωνα

(1.Δήμων
καθώς

Αμαρουσίου,
και

των

Ν.

Ιωνίας,

δημοτικών

Καισαριανής,
ενοτήτων:

α)

Μελισσίων Δήμου Πεντέλης, β) Φιλοθέης Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, γ)
Πικερμίου & Ραφήνας Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, δ) Ν. Μάκρης Δήμου
Μαραθώνα, 2. Δήµου Χαλανδρίου και των δηµοτικών ενοτήτων: α) Γλυκών
Νερών & Παιανίας Δήµου Παιανίας, β) Σπάτων Δήµου Σπάτων – Αρτέµιδας,
γ) Χολαργού Δήµου Παπάγου - Χολαργού, Περιφερειακής Ενότητας
Ανατολικής Αττικής).

Δυτικής Αττικής (Προκαποδιστριακού ΟΤΑ: Μεγαρέων Π.Ε. Δυτ. Αττικής)

Κυκλάδων (πρώην ΟΤΑ Άνω Μεράς της ν. Μυκόνου, Αδάμαντα ν. Μήλου,
Ανάφης, ν. Ανάφης, Άνω Μεριάς, Φολεγάνδρου, ν. Φολεγάνδρου, Σικίνου ν.
Σικίνου, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς,
Βόθωνα, Έξω Γωνίας, ν. Θήρας και Θηρασιάς, ν. Θηρασιάς Κυκλάδων)
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Θεσσαλονίκης: Δημοτικών ενοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης του Δήμου
Αμπελοκήπων

Μενεμένης,

δημοτικής

ενότητας

Ιωνίας

(Διαβατά-Νέα

Μαγνησίας) του Δήμου Δέλτα, δημοτικών ενοτήτων Θεσσαλονίκης και
Τριανδρίας

Δήμου

Θεσσαλονίκης,

δημοτικών

ενοτήτων

Ελευθέριου-

Κορδελιού και Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, δημοτικών ενοτήτων
Αγίου Παύλου, Νεαπόλεως, Πεύκων, Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών,
δημοτικών ενοτήτων Ευκαρπίας, Πολίχνης, Σταυρούπολης του Δήμου
Παύλου Μελά, δημοτικών ενοτήτων Πανοράματος και Πυλαίας του Δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη και της δημοτικής ενότητας Ωραιοκάστρου του Δήμου
Ωραιοκάστρου

Δράμας (Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Π.Ε. Δράμας, εξαιρουμένων
των

Προκαποδιστριακών

ΟΤΑ

Δράμας,

Κεφαλαρίου,

Καλαμπακίου,

Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου)

Κοζάνης (προ – Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε.
Κοζάνης)

Ανατολική Αττική: προκαποδιστριακός ΟΤΑ Κρωπίας

Μαγνησία: προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Βόλου, Νέας Αγχιάλου, Αλοννήσου και
Σκιάθου

Καρδίτσα: το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας

34

Τρίτη 11
Ιουνίου
2019

Αριθ. Τεύχους: 432
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Προτεινόμενη ρύθμιση τροπολογίας
Αιτιολογική έκθεση τροπολογίας

Πηγή:http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=6352&language=el-GR

Το Εθνικό Θέατρο με τις Ευμενίδες σε Λειψούς, Κάλυμνο και Κω
Οι Ευμενίδες του Αισχύλου, το τελευταίο έργο της τριλογίας Ορέστεια, πρόκειται να
«ταξιδέψει» τον Ιούλιο σε νησιά του Αιγαίου. Με την εγγύηση του Εθνικού
Θεάτρου, που επιμελείται της παράστασης και με σύνθημα «το θέατρο κοντά
στους νησιώτες», ο Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, μέσω του προϋπολογισμού της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ενέκρινε επιχορήγηση για
την παρουσίαση της παράστασης Ευμενίδες στους Λειψούς (18/7), στην
Κάλυμνο (21/7) και στην Κω (25/7). Οι συγκεκριμένες παραστάσεις θα
παρουσιάζονται δωρεάν και η πρόσκληση συμμετοχής σε αυτές είναι ανοιχτή.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της περσινής συνεργασία του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το Εθνικό Θέατρο, όταν και
πάλι, η παράσταση Ηλέκτρα είχε ταξιδέψει στην Λήμνο, την Λέσβο και τον Αι
Στράτη και είχε τύχει θερμής υποδοχής από κατοίκους και επισκέπτες των νησιών.
Πηγή:https://www.yen.gr/
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Έκδοση οριστικών
Κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ)

αποτελεσμάτων

(Προκήρυξη

3Κ/2018-

Εκδόθηκαν στις 3 Ιουνίου 2019, τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης
ΑΣΕΠ 3Κ/2018 (ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018, 10/16-2-2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ
άλλων, διακοσίων
προσωπικού

με

δέκα

επτά

σχέση

(217)

θέσεων τακτικού

εργασίας

ιδιωτικού

προσωπικού
δικαίου

και

αορίστου

χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού,
Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών).
Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση
και θα αναρτηθούν 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).
Οριστικά ΠΕ

Οριστικά ΤΕ

Ή εναλλακτικά:
Οριστικά ΠΕ
Οριστικά ΤΕ

Πηγή:http://www.asep.gov.gr/
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