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Εγκύκλιος με θέμα την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας
Εγκύκλιο με θέμα την εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας απέστειλε προς τις
Περιφέρειες της χώρας και τους φορείς του Δημοσίου, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης
Κικίλιας.
Στόχος της εγκυκλίου είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας μέσω της αποτροπής
των δυσμενών επιδράσεων του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους και
χώρους συνάθροισης κοινού. Βασικό στοιχείο πέραν των απαραίτητων ενεργειών
ενημέρωσης του κοινού αποτελεί και η υπενθύμιση της κείμενης νομοθεσίας προς
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η εντατικοποίηση των ελέγχων αναφορικά με
την ορθή και αυστηρή τήρηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου κατά προτεραιότητα:
Ι. Σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που
εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Κράτος, Οργανισμοί και άλλα Ιδρύματα
(Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ΕΛ.ΤΑ. κ.λ.π).
II. Σε όλες τις μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως: Νοσοκομεία, Ιδιωτικές
Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Δημοτικά Ιατρεία, Ιδιωτικά Ιατρεία–
Οδοντιατρεία, Φαρμακεία, Λοιπές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(Π.Φ.Υ.) κ.α.
III. Σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως: Σχολεία, Πανεπιστήμια,
Τεχνολογικά Ιδρύματα, Φροντιστήρια.
IV.

Στα

νηπιαγωγεία,

παιδικούς

σταθμούς,

βρεφονηπιακούς

σταθμούς,

παιδότοπους.
V. Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και
αθλητικών εκδηλώσεων.
VI. Στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των χώρων παροχής υπηρεσιών
διαδικτύου, καθώς επίσης
3

Τρίτη 30
Ιουλίου
2019

Αριθ. Τεύχους: 439
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα

α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που
χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, (β) στα καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής, (δ) στα
αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά προσδιορίζονται για τους
καπνιστές, (ε) στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών
λιμένων, (στ) στα παντός είδους κυλικεία, (ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής
μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων,
με μετρητή (ταξί) και αγοραίων, η) στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και
δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.
Διαβάστε την εγκύκλιο, εδώ

Πηγή: http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/6368egkyklios-me-thema-thn-efarmogh-ths-antikapnistikhs-nomothesias

Αναβαθμίζεται η «ηλεκτρονική ασπίδα» για εργαζόμενους και
συνεπείς επιχειρήσεις ΕΡΓΑΝΗ
Πρόσκληση για διαβούλευση και κατάθεση προτάσεων σχετικά με την αναβάθμιση
και ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ απέστειλε στις 24
Ιουλίου 2019 ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννης
Βρούτσης προς όλους τους κοινωνικούς εταίρους.
Το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ αποτελεί την σημαντικότερη ψηφιακή
καινοτομία στο πεδίο της παρακολούθησης της αγοράς εργασίας και έχει κερδίσει
την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση των κοινωνικών εταίρων, των ερευνητικών
φορέων, της πανεπιστημιακής κοινότητας καθώς και του πολιτικού κόσμου.
Η Εργάνη από τον Μάρτιο του 2013 που δημιουργήθηκε μέχρι και σήμερα έχει
αποδείξει έμπρακτα την αξία και την χρησιμότητά της. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι
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έχει την πλήρη στήριξη από το σύνολο των εργαζομένων και των εργοδοτών της
χώρας.
Γι’ αυτό, στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών της αγοράς, η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου προχωράει στην αναβάθμιση του σε στρατηγικό εργαλείο για την
τόνωση της απασχόλησης και τον έλεγχο και τη νομιμότητα στην αγορά εργασίας.
Η διαδικασία της διαβούλευσης ξεκινάει άμεσα με συναντήσεις του υπουργού
Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και θα
ολοκληρωθεί στις 15 Σεπτεμβρίου 2019 ενσωματώνοντας τις προτάσεις των
εταίρων στο τελικό σχέδιο για την αναβάθμιση του συστήματος Εργάνη.
Το δεύτερο βήμα είναι η νομοθετική πρωτοβουλία για την αναβάθμιση του
συστήματος που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του Οκτωβρίου 2019.
Πηγή: https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12115.pdf

Αποτελέσματα της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής
Επαγγελματικής Ζωής» - 155.000 voucher για το 2019-2020

και

Στους 155.000 φθάνουν οι ωφελούμενοι από την εφαρμογή της Δράσης
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που αφορά voucher
για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2019-2020
και προωθεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Τα αποτελέσματα της Δράσης ανακοινώθηκαν σε σύσκεψη υπό τους υπουργούς
Εργασίας Γιάννη Βρούτση, Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο και τη συμμετοχή
της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνας Μιχαηλίδου, της
ΓΓ Οικογενειακής Πολιτικής Μαρίας Συρεγγέλα και των Προέδρου και του
Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΕΤΑΑ κ.κ. Δημ. Καλογερόπουλου και Θ.
Γκοτσόπουλου.
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Οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων/μη δικαιούχων αξίας τοποθέτησης (voucher)
εμφανίζονται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης ανά Νομό και κατά αύξουσα
σειρά κωδικού αιτούσας ανά Δήμο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας
Τοπικής

Ανάπτυξης

και

Αυτοδιοίκησης

(Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Α.Ε.)

https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2019_goneis_oristika

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες αυτούς δεν
εμφανίζονται το ονοματεπώνυμο της αιτούσας / αιτούντος και των παιδιών. Αντί
αυτών, εμφανίζονται οι κωδικοί αριθμοί, που έχουν δοθεί από την ΕΕΤΑΑ.
Οι αιτούσες/αιτούντες μπορούν να δουν τους κωδικούς αυτών και των παιδιών
τους καθώς και τα οριστικά αποτελέσματα, στην ειδική εφαρμογή, που έχει
επίσης

αναρτηθεί

στην

ιστοσελίδα

της

ΕΕΤΑΑ

https://web.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2019/results_2019/goneis_ori_se
lect.php . Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με διαπιστευτήρια TAXISNET.
Επιπλέον, στην ιστοσελίδα
https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2019/entypa_odhgies/23072019
_odhgies_ofeloymenoi.pdf έχουν αναρτηθεί

της

εν

λόγω

δράσης

για

το

έτος

οδηγίες προς τους ωφελούμενους
2019-2020,

ενώ

στην

ιστοσελίδα

https://www.eetaa.gr/enarmonisi/paidikoi_stathmoi_2019/stats/StatAithseis2019.pdf

έχουν αναρτηθεί σχετικά στατιστικά στοιχεία.

Πηγές: α) https://www.ypes.gr/t-theodorikakos-stirizoyme-emprakta-ta-neazeygaria-kai-tin-oikogeneia-155-000-voucher-gia-to-2019-2020/
β) https://www.eetaa.gr/

6

Τρίτη 30
Ιουλίου
2019

Αριθ. Τεύχους: 439
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα

Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής
Δημόσιας Διοίκησης (σχέδιο νόμου σε δημόσια διαβούλευση έως 31
Ιουλίου)
Ο Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο
όπως λάβει μέρος στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του προτεινόμενου
σχεδίου νόμου με τίτλο «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
προς τον σκοπό της αποτελεσματικής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού και του
εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που τον διέπει.
Η διαβούλευση άρχισε την Πέμπτη 25-7-2019 και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη
31-7-2019 και ώρα 12:00.
Το σχέδιο νόμου και η σχετική αιτιολογική έκθεση είναι προσβάσιμα μέσω της
ιστοσελίδας http://www.opengov.gr/gengk/?p=358

Πηγή: http://www.opengov.gr/gengk/?p=358

Άνοιξε ξανά και θα παραμείνει ανοικτή έως 31 Ιουλίου η πλατφόρμα
για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του φοιτητικού
στεγαστικού επιδόματος των 1.000 ευρώ, ακαδημαϊκού έτους 2018 – 2019, άνοιξε
ξανά από την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 και θα παραμείνει ανοιχτή έως και την
Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019.
Οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους,

ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://stegastiko.minedu.gov.gr/ .
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Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν
το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από
την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Πηγή: https://www.minedu.gov.gr/news/42357-23-07-19-anoigei-ksana-apo-24-eos31-iouliou-i-platforma-gia-ti-xorigisi-tou-foititikoy-stegastikoy-epidomatos-2

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για έκτακτη επιχορήγηση
περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου οι πληγέντες
από φυσικές καταστροφές
Σιθωνίας

δήμοι Νέας Προποντίδας , Κασσάνδρας

και

Χαλκιδικής θα επιχορηγηθούν εκτάκτως για την κάλυψη εξόδων

αποκατάστασης των δημοτικών υποδομών ως εξής:
Δήμος Νέας Προποντίδας: 200.000 €
Δήμος Κασσάνδρας: 200.000 €
Δήμος Σιθωνίας: 100.000 €

Σχετικά αρχεία:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Π. ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Πηγή:https://www.ypes.gr/27029-copy/
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Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Κοινωνικού Τουρισμού
έτους 2019-2020
Την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού
www.oaed.gr τα οριστικά αποτελέσματα του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού
περιόδου 2019-2020 και συγκεκριμένα τα οριστικά Μητρώα «Δικαιούχων –
Ωφελουμένων» και «Παρόχων», οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων, καθώς και το
αρχείο των αποδεκτών ενστάσεων. Οι δικαιούχοι του Μητρώου «Δικαιούχων –
Ωφελουμένων» δεν χρειάζεται να προσέρχονται στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την
παραλαβή οποιουδήποτε εντύπου που να πιστοποιεί την επιλογή τους για τη
συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με τη
χρήση της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού. Η Επιταγή είναι ένας μοναδικός
αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά, ο οποίος
αποτυπώνεται

τόσο

στο

Οριστικό

Μητρώο

όσο

και

στο

Ολοκληρωμένο

Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού και μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι την 31η
Ιουλίου 2020. Οι δικαιούχοι έχοντας αυτόν τον αριθμό και μόνο, μπορούν να
επικοινωνούν με το τουριστικό κατάλυμα που επιθυμούν από το Μητρώο Παρόχων
για κρατήσεις δωματίων. Οι πάροχοι με τη σειρά τους ελέγχουν την ύπαρξη
Επιταγής και την ενεργοποιούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της
διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού. Οι δικαιούχοι που έχουν αποδεκτές ενστάσεις,
εφόσον δεν έχουν συμπεριληφθεί στο Μητρώο οι ίδιοι ή ωφελούμενα μέλη τους,
προς καλύτερη εξυπηρέτησή τους θα πρέπει να επικοινωνούν με τις αρμόδιες
Υπηρεσίες ΚΠΑ2 για να ενημερωθούν για την υλοποίηση του αιτήματός τους, καθώς
η αποδοχή της ένστασης δεν συνεπάγεται σε κάθε περίπτωση και την έκδοση
επιταγής, αλλά την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος για το οποίο έγινε λόγος
στην ένσταση. Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού θα διαρκέσει 12 μήνες, από
την 1 η Αυγούστου 2019 έως την 31η Ιουλίου 2020.

Για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα πατήστε εδώ.
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Πηγή:http://www.oaed.gr/-/anakoinose-oristikon-apotelesmaton-koinonikoutourismou-etous-2019-2020

ΕΟΠΥΥ: Ενημέρωση για τους εγκαυματίες στο Μάτι
Με ταχείες διαδικασίες, οι εγκαυματίες από το Μάτι θα μπορούν να προμηθεύονται
τα αναλώσιμα υγειονομικά υλικά που κρίνονται αναγκαία από τους θεράποντες
ιατρούς τους, μέσω του ΕΟΠΥΥ.
Στην από 22-7-2019 έκτακτη συνεδρίαση του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου
(ΑΥΣ), μετά από παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, αποφασίστηκε η
πλήρης κάλυψη και η άμεση χορήγηση όλων των αναγκαίων υλικών για την
αποκατάσταση της υγείας τους.
Η διαδικασία, σύμφωνα με την απόφαση του ΑΥΣ, θα απλουστευθεί μέσω της
έγκρισης ατομικών αιτημάτων για την διευκόλυνση των πληγέντων από τη φωτιά
στο Μάτι, ακόμα και με έκτακτες συνεδριάσεις του ΑΥΣ και του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.
Πηγή: https://www.eopyy.gov.gr/article/59cc1c3d-8462-4774-81c5-edd03cd1b8b5

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την ανατίναξη του
Μνημείου του Θύμιου Λιώλη στην Κρανιά του Δήμου Φοινίκης στην
Αλβανία (23.07.2019)
Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τον αποτροπιασμό, αλλά και την
ανησυχία του, αναφορικά με την ανατίναξη, τα ξημερώματα της 23ης Ιουλίου 2019,
του Μνημείου του Θύμιου Λιώλη στην Κρανιά του Δήμου Φοινίκης, την οποία έντονα
καταδικάζει.
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Με τη σταθερή θέση, ότι προκλήσεις έναντι της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας και,
εν τέλει, έναντι των ελληνοαλβανικών σχέσεων, θα πρέπει να τυγχάνουν άμεσης
διερεύνησης και διαλεύκανσης, με απόδοση των δραστών στην δικαιοσύνη, η
Ελλάδα αναμένει τις δέουσες ενέργειες της αλβανικής πλευράς, το συντομότερο,
προς

αποκατάσταση

του

αισθήματος

ασφάλειας

της

Ελληνικής

Εθνικής

Μειονότητας.
Το Υπουργείο Εξωτερικών και η Ελληνική Πρεσβεία, καθώς και οι Προξενικές μας
Αρχές στην Αλβανία, παρακολουθούν στενά την υπόθεση.
Πηγή:https://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/anakoinose-upourgeiouexoterikon-skhetika-me-ten-anatinaxe-tou-mnemeiou-tou-thumiou-liole-sten-kraniatou-demou-phoinikes-sten-albania-23072019.html

Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για παράταση
ισχύος άδειας οδήγησης κατόχων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την
ηλικία των 74 ετών
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής υπέγραψε
απόφαση (ΑΔΑ:6ΑΡΜ465ΧΘΞ-Ρ0Φ) με την οποία παρατείνεται η ισχύς της άδειας
οδήγησης κατόχων οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών, στο
πλαίσιο της εξυπηρέτησής τους και ενόψει τρο̟πο̟ποίησης - ε̟πικαιρο̟ποίησης του
σχετικού νοµοθετικού και κανονιστικού ̟πλαισίου.
Από εκδόσεως της ανωτέρω απόφασης, παύει να εφαρµόζεται η διενέργεια
δοκιµασιών ̟προσόντων και συµ̟περιφοράς για την ανανέωση άδειας οδήγησης
κατόχων οι ο̟ποίοι έχουν συµ̟πληρώσει την ηλικία των εβδοµήντα τεσσάρων (74)
ετών, ως αυτή είχε θεσ̟πιστεί µε το άρθρο 65 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) και είχε
τρο̟πο̟ποιηθεί µε την α
̟ ρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 4599/2019 (A’ 40). Εξαιρούνται
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όσοι εξ αυτών έχουν κριθεί α̟πορρι̟πτέοι σε δοκιµασία ̟προσόντων και
συµ̟περιφοράς, για τους ο̟ποίους συνεχίζεται η διαδικασία σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.
Η ισχύς της άδειας οδήγησης κατόχων, οι ο̟ποίοι έχουν συµ̟πληρώσει την ηλικία των
εβδοµήντα τεσσάρων (74) ετών και υ̟ποβάλλουν, α̟πό την 30η Αυγούστου 2018,
στις αρµόδιες Υ̟πηρεσίες Μεταφορών και Ε̟πικοινωνιών αίτηση και τα α̟παιτούµενα
δικαιολογητικά για την ανανέωσή της (κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω β’ σχετικής
διάταξης), έως και την 31η Οκτωβρίου 2019, ̟παρατείνεται έως την 31η
Δεκεµβρίου 2019.
Για την ως άνω παράταση ισχύος χορηγείται α̟πό την αρµόδια Υ̟πηρεσία
Μεταφορών

και

Ε̟πικοινωνιών

βεβαίωση,

σύµφωνα

µε

υ̟πόδειγµα

που

επισυνάπτεται στην απόφαση.

Η απόφαση (ΑΔΑ: 6ΑΡΜ465ΧΘΞ-Ρ0Φ)

Πηγές: α)http://www.yme.gr/2013-01-31-06-37-23/2013-01-31-07-00-49/item/7360simeia-apo-ti-synentefksi-tou-ypourgoy-ypodomon-kai-metaforon-k-kostakaramanli-stin-ekpompi-simera-tou-tileoptikoy-stathmoy-skai-kai-tidimosiografo-k-maria-anastasopoylou
β)https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:"6ΑΡΜ465ΧΘΞ
-Ρ0Φ"&page=0
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Πρόγραμμα για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές εξετάσεις των
μαθημάτων ΓΕΛ και των ειδικών μαθημάτων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) έτους
2019
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται το πρόγραμμα:
Α) των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων ΓΕΛ,
Β) των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ειδικών και μουσικών μαθημάτων
(ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και
Γ) της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας (αγωνίσματα) των
υποψηφίων των επαναληπτικών εξετάσεων για τα ΤΕΦΑΑ.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση
των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την
έναρξη των εξετάσεων.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.
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Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία
επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου,
συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των
ημερησίων λυκείων. Εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των
ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.
Α2. Καθορίζουμε το πρόγραμμα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων των
Ειδικών Μαθημάτων και των Μουσικών Μαθημάτων έτους 2019 των υποψηφίων
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση
σε ειδικά μαθήματα, ως ακολούθως:

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά
τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:
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- των ξένων γλωσσών και της Αρμονίας είναι τρεις (3) ώρες,
- των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,
- του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» είναι
περίπου είκοσι (20) λεπτά.
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της
φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 2΄ με 6΄ λεπτά για κάθε υποψήφιο.
- για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο
της Μουσικής Αντίληψης έχει διάρκεια 30’ λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο
της Μουσικής Γνώσης έχει διάρκεια 2 ωρών.
Β. Ως προθεσμία διεξαγωγής επαναληπτικής Υγειονομικής Εξέτασης και
Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2019-20 ορίζουμε το
διάστημα από την Τετάρτη 11-9-2019 μέχρι και την Τετάρτη 18-9-2019.
Πηγή:https://www.minedu.gov.gr/news/42349-22-07-19-programma-gia-tisepanaliptikes-panelladikes-eksetaseis-ton-mathimaton-gel-kai-ton-eidikonmathimaton-gel-kai-epal-etous-2019

Πρόγραμμα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019
των ΕΠΑΛ
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται το Πρόγραμμα
διεξαγωγής των επαναληπτικών πανελλαδικών των μαθημάτων της Γ΄ τάξης
ημερήσιων και Δ΄ τάξης εσπερινών ΕΠΑΛ γενικής παιδείας και ειδικότητας ΕΠΑΛ
έτους 2019, ως ακολούθως:
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Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ
2019 ΤΩΝ ΕΠΑΛ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση
των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται 30 λεπτά τουλάχιστον πριν από την
έναρξη των εξετάσεων.
Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.
Β. Ως προθεσμία διεξαγωγής επαναληπτικής Υγειονομικής Εξέτασης και
Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα Τμήματα
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Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2019-20
ορίζουμε το διάστημα από την Τετάρτη 11-9-2019 μέχρι και την Τετάρτη 18-9-2019.
Πηγή: https://www.minedu.gov.gr/news/42362-23-07-19-programma-epanaliptikonpanelladikon-eksetaseon-etous-2019-ton-epal

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων
Την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων
διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625
εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 31 Ιανουαρίου 2020.
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019
(Τ+2).
Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.
Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς
Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.
Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η
δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα
διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1)
εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη
ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς
που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί
του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.
Για τα έντοκα γραμμάτια δε θα δοθεί καμία προμήθεια.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
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Την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019, το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση
εντόκων γραμματίων 26 εβδομάδων. Η έκδοση θα γίνει με δημοπρασία στην οποία
συμμετέχουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Ως
ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 2 Αυγούστου 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
εγγραφής. Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 έως και Πέμπτη 1
Αυγούστου 2019.
2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή
μέχρι και την Παρασκευή 9 Αυγούστου 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-26ebdoma-29?inheritRedirect=true&redirect=%2F
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Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων σχετικά με την αναβάθμιση του ρόλου και του έργου
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Μετά την έντονη παραφιλολογία περί δήθεν κατάργησης του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννης Βρούτσης
ξεκαθαρίζει ότι:
1. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 84/2019
που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντάσσεται στην
Γενική Γραμματεία Εργασίας, την πλέον κεντρική δομή του Υπουργείου. Έτσι,
αναβαθμίζεται ο ρόλος του, θωρακίζεται θεσμικά και ενδυναμώνεται η οργανωτική
του δομή όπως είχε υποσχεθεί στην πρώτη επίσημη υπηρεσιακή συνάντησή του ως
Υπουργός με τους ελεγκτές του ΣΕΠΕ πριν λίγες μέρες.
2. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας περνά στα χέρια της δημόσιας διοίκησης.
Καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός δεν θα έχει λόγο, πλέον, στο διορισμό του
επικεφαλής του ΣΕΠΕ, ο οποίος θα είναι γενικός διευθυντής, υπηρεσιακό στέλεχος,
δηλαδή, από την δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία που θα επιλέγεται με απόλυτη
διαφάνεια και αξιοκρατία. Με αυτόν τον τρόπο, ο οποίος θα εφαρμοστεί και σε άλλα
ισχυρά ελεγκτικά Σώματα της δημόσιας διοίκησης (ΣΔΟΕ, Επιθεωρητές Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας), προωθείται η πλήρης αποκομματικοποίηση της
δημόσιας διοίκησης.
3. Το Σώμα και οι λειτουργοί του θα εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν πλήρη
οργανωτική και επιχειρησιακή αυτονομία για να επιτελέσουν απρόσκοπτα το έργο
τους, ενώ δεν θα εξαρτώνται από κανέναν ειδικό γραμματέα, κομματικής
προέλευσης, και τους συμβούλους του που επιβάρυναν σημαντικά τον κρατικό
προϋπολογισμό. Παράλληλα, διευκολύνεται ο κεντρικός συντονισμός και η
εντατικοποίηση των δράσεων του ελεγκτικού μηχανισμού του ΣΕΠΕ σε συνέργεια με
τις λοιπές υπηρεσιακές δομές του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς του
19

Τρίτη 30
Ιουλίου
2019

Αριθ. Τεύχους: 439
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα

και με την υποστήριξη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων (ΟΠΣ ΕΦΚΑ, ΟΠΣ
ΣΕΠΕ και ΕΡΓΑΝΗ).
Ολόκληρο το δελτίο τύπου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12110.pdf

Πηγή:https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12110.pdf

Αποπληρωμές προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017
Σε συνέχεια της από 27/03/2019 ανακοίνωσης, σχετικά με τον έλεγχο των
προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 ετών 2013 - 2016 που διενεργεί η Δ/νση Α3 , ο ΟΑΕΔ
εξέδωσε την από 25/07/2019 ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει ότι οι
Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τους ελέγχους αυτούς μέσω των
ηλεκτρονικών εφαρμογών «ΕΡΓΑΝΗ» και «ΕΦΚΑ» και για τα προγράμματα του
έτους 2017. Προς διευκόλυνση των ΦΕΕ , αναρτώνται :
1. Kατάλογος προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017, για τα οποία οι
διενεργηθέντες έλεγχοι είναι θετικοί και η αποπληρωμή των προγραμμάτων
αυτών

μπορεί ολοκληρωθεί

εκκρεμοτήτων

σχετικά

με

(με τον περιορισμό φυσικά της ύπαρξης
Καταστατικά

ή/και

Αρχαιρεσίες

ή/και

Συμφωνητικά). Πατήστε για τον κατάλογο.
2. Κατάλογος προγραμμάτων, όπου το σφάλμα σχετικά με την επιλεξιμότητα
καταρτιζομένων είναι έως 50%. Τα προγράμματα αυτά θα αποπληρωθούν εν
μέρει, με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν και άλλοι λόγοι αφαίρεσης
καταρτιζομένων,

όπως

για

παράδειγμα

απουσίες

κτλ,

ή

ύπαρξη

εκκρεμοτήτων σχετικά με Καταστατικά ή/και Αρχαιρεσίες ή/ και Συμφωνητικά.
Η αποτύπωση στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ , γίνεται σταδιακά και θα
ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.
Σημειώνεται πως η αφαίρεση θα είναι ορατή στη λίστα των καταρτιζομένων
20

Αριθ. Τεύχους: 439

Τρίτη 30
Ιουλίου
2019

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα

κάθε προγράμματος χωριστά στην τελευταία στήλη «αφαιρέθηκε κατόπιν
ελέγχων ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ ή από τον ΦΕΕ» ). Πατήστε για τον κατάλογο.
3. Κατάλογος προγραμμάτων για τα οποία το αποτέλεσμα των ελέγχων είναι
αρνητικό (άνω του 50% σφάλμα – σε ότι αφορά στην επιλεξιμότητα των
καταρτιζομένων). Αυτά τα προγράμματα ΔΕΝ αποπληρώνονται. Η διαγραφή
των μη επιλέξιμων καταρτιζομένων θα αποτυπωθεί μέχρι και το τέλος του
χρόνου στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ , στη λίστα των καταρτιζομένων
κάθε προγράμματος χωριστά, στην τελευταία στήλη «αφαιρέθηκε κατόπιν
ελέγχων ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ ή από τον ΦΕΕ». Πατήστε για τον κατάλογο.
4. Όσα προγράμματα δεν εμφανίζονται ακόμα στις λίστες σημαίνει ότι είτε δεν
έχουν κάνει ακόμα αίτηση αποπληρωμής ή δεν έχει γίνει ακόμα η
επεξεργασία από τις Οικονομικές υπηρεσίες ή είναι στην διαδικασία ελέγχου.
Πηγή:http://www.oaed.gr/nea-arthro//asset_publisher/ebcGfvDrjPsQ/content/apopleromes-programmaton-laek-1-30etous-2017?redirect=http%3A%2F%2Fwww.oaed.gr%2Fneaarthro%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ebcGfvDrjPsQ%26p_p_lifecycle%3D0%26p
_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn3%26p_p_col_count%3D1

Πανσέληνος 2019
Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνει από το 2002 με επιτυχία τις
εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου προσφέροντας τους αρχαιολογικούς
χώρους και τα μνημεία στο κοινό σε μια καλοκαιρινή βραδιά κάτω από το φως του
αυγουστιάτικου φεγγαριού
Ο εορτασμός της Πανσελήνου του Αυγούστου 2019 θα κορυφωθεί την Πέμπτη 15
Αυγούστου 2019, ημέρα της Πανσελήνου, με εκδηλώσεις που εκκινούν από τις 11
Αυγούστου και ολοκληρώνονται στις 19 Αυγούστου. Οι εκδηλώσεις κυρίως μουσικές
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συναυλίες θα πραγματοποιηθούν σε 100 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και
μουσεία της χώρας ενώ θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό χωρίς τη διοργάνωση
εκδηλώσεων 48 χώροι και μουσεία.
Η είσοδος σε όλους τους χώρους είναι ελεύθερη για το κοινό.
Tο Πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού
https://www.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=4015

Πηγή: https://www.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=4015

Συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας με την ELDORADO GOLD για την επένδυση στις
Σκουριές
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε στις
23-7-2019 η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο
υφυπουργός κ. Γεράσιμος Θωμάς συναντήθηκαν σήμερα με τον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύμβουλο της Eldorado Gold κ. George Burns και τα ανώτερα στελέχη
της εταιρείας στην Ελλάδα και συζήτησαν το θέμα της επένδυσης στις Σκουριές.
Από την πλευρά της κυβέρνησης υπογραμμίστηκε η βούληση να στηριχθεί η
επένδυση με σεβασμό φυσικά όλων των αναγκαίων περιβαλλοντικών όρων, όπως
είχε δεσμευτεί επανειλημμένως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Προκειμένου να προχωρήσει αυτή η εμβληματική επένδυση αποφασίστηκε να
δημιουργηθεί μια μεικτή επιτροπή από ειδικούς του ΥΠΕΝ και της εταιρείας, οι
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οποίοι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα συζητήσουν όλα τα εκκρεμή θέματα
περιβαλλοντικά, οικονομικά και αναπτυξιακά.
Πηγή:

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=6456&language=el-

GR

Ανακοίνωση για την παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για
ανανέωση ΑΔΕΤ έως 31/10/2019
Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας των οποίων οι Άδειες Διαμονής Ενιαίου
Τύπου (ΑΔΕΤ) λήγουν μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2019 μπορούν να
υποβάλουν ως και την 31η Οκτωβρίου 2019 αιτήσεις ανανέωσης στην
ηλεκτρονική διεύθυνση
residencepermits@asylo.gov.gr.
Η αίτηση και οι σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:
http://asylo.gov.gr/?page_id=5193 (Ελληνικά)
http://asylo.gov.gr/en/?page_id=2498 (Αγγλικά)

Πηγή: http://asylo.gov.gr/?p=8614
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Τέλεση της προσευχής, κατά την μουσουλμανική εορτή της Θυσίας
του Αβραάμ (Eid al Adha)
Για τη διευκόλυνση της προσευχής των μουσουλμάνων συμπολιτών μας επί τη
ευκαιρία της εορτής της Θυσίας του Αβραάμ (Eid al Adha) που θα λάβει χώρα την
11η /8/2019, παραχωρούνται δωρεάν, όπως κάθε χρόνο, σε όσους μουσουλμάνους
της περιοχής της πρωτευούσης το επιλέξουν, κατάλληλοι χώροι εντός του Σταδίου
Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) και του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών
(Ο.Α.Κ.Α.).
Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις ή σωματεία που επιθυμούν να κάνουν χρήση των
χώρων αυτών, καλούνται να καταθέσουν σχετική αίτηση εγγράφως στα Διοικητικά
Συμβούλια του Σ.Ε.Φ. και του Ο.Α.Κ.Α. μέχρι την 1 Aυγούστου 2019.
Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις ή σωματεία περιοχών της χώρας, όπου δεν έχουν
προβλεφθεί χώροι προσευχής για μουσουλμάνους, καλούνται να απευθυνθούν
στους κατά τόπους Δήμους.
Με την ευκαιρία της εορτής, ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και ειρήνη σε όλους τους
μουσουλμάνους.
Πηγή: https://www.minedu.gov.gr/rss/42391-25-07-19-telesi-tis-prosefxis-kata-tinmousoulmaniki-eorti-tis-thysias-tou-avraam-eid-al-adha-2

Εντολή Υπουργού Υγείας για διενέργεια Ε.Δ.Ε. στο Γενικό
Νοσοκομείο Σάμου
Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας έδωσε την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019 στον
Γενικό Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), εντολή διενέργειας ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να
προσδιοριστούν τυχόν υπάρχουσες ευθύνες σχετικά με την μη κάλυψη με ιατρούς,
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κατά το μήνα Ιούλιο, του Παιδιατρικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου
«Άγιος Παντελεήμων».
Πηγή:http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/6340entolh-ypoyrgoy-ygeias-basilh-kikilia-gia-dienergeia-e-d-e-sto-geniko-nosokomeiosamoy

Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων του Νέου Λιμένα Πατρών
για την κατασκευή προβλητών ελλιμενισμού πυροσβεστικού
πλοίου και ρυμουλκών
Η Απόφαση για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του Νέου Λιμένα
Πατρών εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να
προχωρήσει η υλοποίηση του έργου κατασκευής προβλητών ελλιμενισμού
πυροσβεστικού πλοίου και ρυμουλκών, το νότιο τμήμα του λιμένα.
Για την απόφαση λήφθηκε υπόψη πως πρόκειται για περιορισμένης έκτασης
παρεμβάσεις στο νότιο τμήμα του λιμένα Πατρών. Συνεπώς οι περιβαλλοντικοί όροι
της με α.π. 35921/22.12.94 ΚΥΑ, όπως έχουν ανανεωθεί, τροποποιηθεί και ισχύουν,
εξακολουθούν να είναι επαρκείς για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την υλοποίηση και λειτουργία του έργου.
Ειδικότερα προβλέπεται η κατασκευή τεσσάρων επιπρόσθετων μικρών προβλητών
που θα τοποθετηθούν σε επαφή με το υπάρχον κρηπίδωμα, ώστε να εξασφαλίσουν
ασφαλή πρόσδεση του πυροσβεστικού πλοίου και των ρυμουλκών, λόγω αλλαγής
της θέσης ελλιμενισμού τους, που είναι αναγκαία για την βελτίωση της ασφάλειας
και λειτουργικότητας του λιμένα.
Πηγή: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=6448&language=elGR
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Ανακοίνωση σχετικά με την έγκριση πρόσληψης 1.500 Ειδικών
Φρουρών
Ανακοινώθηκε την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019, από το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, η έγκριση της

πρόσληψης (1.500) Ειδικών Φρουρών, οι οποίοι θα

ενταχθούν στο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας πριν το τέλος του έτους.
Η προκήρυξη για την επιλογή τους, θα εκδοθεί το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και θα ακολουθήσουν οι
διαδικασίες για την πρόσληψη και εκπαίδευσή τους.
Πηγή:http://www.minocp.gov.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=6
881&Itemid=685&lang=

Σχετικά με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της ΣΟΧ1/2019
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι η ανάρτηση των αποτελεσμάτων για την
υπ’αριθμ.ΣΟΧ1/2019 ανακοίνωση του Φορέα που αφορά στην πρόσληψη με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 448 ατόμων ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού
Καθαριότητας αναμένεται την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου
Πηγή:https://www.efka.gov.gr/el/anakoinoseis/schetika-me-ten-anartese-tonapotelesmaton-tes-soch12019

ΑΣΕΠ: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων (Προκήρυξη 6Κ/2018Κατηγορία ΠΕ)
26

Τρίτη 30
Ιουλίου
2019

Αριθ. Τεύχους: 439
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα

Εκδόθηκαν,

την

Τρίτη
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Προκήρυξης 6Κ/2018 του

Ιουλίου

2019,

ΑΣΕΠ (ΦΕΚ

τα

οριστικά

αποτελέσματα της

17/22-5-2018 Τεύχος

Προκηρύξεων

ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, είκοσι
τεσσάρων (24) θέσεων

τακτικού

προσωπικού

κατηγορίας Πανεπιστημιακής

Εκπαίδευσης, των κλάδων/ειδικοτήτων: ΠΕ Ιατρών (ειδικότητας Παθολογίας), ΠΕ
Ιατρών (ειδικότητας Ψυχιατρικής), ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας, ΠΕ Σωφρονιστικός
Ενηλίκων και ΠΕ Ψυχολόγων, για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης
του

Υπουργείου

Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας

και

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων. Επισημαίνεται ότι, ελλείψει υποψηφίων με τα απαιτούμενα
προσόντα, καλύπτονται
ήτοι,

δεκαέξι

παραμένουν κενές, επτά

(16) εκ των είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων,
(7)

θέσεις

του

κλάδου

ΠΕ

ΙΑΤΡΩΝ

ΕΙΔ.ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (κωδ. θέσεων 502, 503, 504, 505, 506, 507 και 508) και μία (1)
θέση του κλάδου ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ.ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (κωδ. θέσης 509).
Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και
θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι
εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Πηγή: https://www.asep.gr/
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