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Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Τουρισμού
Ο Υπουργός Εσωτερικών έθεσε από την Τρίτη, 30-7-2019 έως την Παρασκευή, 2-82019, σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Επείγουσες διατάξεις των
Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Ανασυγκρότησης
και Τουρισμού και διατάξεις για την ψηφιακή πολιτική, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών», με το οποίο εισάγονται
ρυθμίσεις για την άμεση αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων, όπως ενδεικτικά θέματα
εκπαίδευσης,

κυβερνησιμότητας

των

οργανισμών

τοπικής

αυτοδιοίκησης,

τροποποιήσεις των κωδίκων του ποινικού δικαίου, καθώς και θέματα ψηφιακής
πολιτικής.
Για να δείτε το Σχέδιο Νόμου, πατήστε εδώ
Για να δείτε την Αιτιολογική Έκθεση, πατήστε εδώ

Πηγή: http://www.opengov.gr/ypes/?p=6859

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών προς
τις ΔΟΥ σε δήμους που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές
Με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος
Βεσυρόπουλος, προβλέπεται η παράταση και η αναστολή καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων προς τις ΔΟΥ μέχρι τις 10-1-2020, στους
δήμους που επλήγησαν από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές.
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Πρόκειται για τους δήμους Πολυγύρου, Νέας Προποντίδας, Σιθωνίας, Κασσάνδρας
και Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας

και

τους

δήμους

Αλεξάνδρειας,

Βέροιας

και

Νάουσας,

της

Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Είναι μια οφειλόμενη και αυτονόητη ρύθμιση για τις συγκεκριμένες περιοχές που
επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις φυσικές καταστροφές, με
αποτέλεσμα να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή
των συγκεκριμένων περιοχών.
Πηγή:https://www.minfin.gr/web/guest/-/d-t-paratase-kai-anastole-katabolesbebaiomenon-opheilon-pros-tis-dou-se-demous-pou-eplegesan-apo-tis-physikeskatastrophes?inheritRedirect=true&redirect=%2F

«Απελευθέρωσε την ιδέα σου!»: 10ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και
Τεχνολογίας από την Εθνική Τράπεζα
Tον 10ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας διοργανώνει η Εθνική Τράπεζα, με
στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες βασισμένες στις νέες
τεχνολογίες και να προωθήσει την καινοτομία στην Ελλάδα. Ο Διαγωνισμός, ο
οποίος αποτελεί δράση του προγράμματος NBG Business Seeds για τη στήριξη της
καινοτόμου επιχειρηματικότητας, αποσκοπεί στην ενίσχυση και τη στήριξη της
δημιουργικότητας, ειδικά των νέων, και στην καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας.
Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις πρωτότυπες
ιδέες που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων και εφαρμογών
βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης
στο σχεδιασμό των προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των
νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερα στην προώθηση
της καινοτομίας στην Ελλάδα.
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Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική με αντικείμενο
που εντάσσεται σε μία από τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες:
 Ηλεκτρονική

Επιχειρηματικότητα: Οι συμμετοχές της παρούσας ενότητας

έχουν ως αντικείμενο την Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα σε όλους τους
τομείς δραστηριοτήτων: τραπεζικός, εμπορικός, τουριστικός, αγροτικός,
ναυτιλιακός,

μεταφορικός,

περιλαμβάνονται

εργασίες

καταστήματα (e-shops), οι

εκδοτικός,
και

τεχνολογικός

υπηρεσίες

όπως:

κτλ.

Ενδεικτικά,

τα

ηλεκτρονικά

ηλεκτρονικοί κατάλογοι (e-catalogues), οι

ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-auctions), οι ηλεκτρονικές προμήθειες (eprocurement), η ηλεκτρονική χρηματοοικονομική εφοδιαστική αλυσίδα (efinancial supply chain), οι ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), τα
εναλλακτικά τραπεζικά δίκτυα (Mobile Banking, Internet Banking, ATM
κ.λπ.) εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών συναλλαγών, πληρωμών καθώς και
αυτοματοποιημένων πληρωμών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, προς
νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
 Περιβάλλον

και Τεχνολογία: Οι συμμετέχοντες στην παρούσα ενότητα

καλούνται να αναπτύξουν τεχνολογικές ιδέες και εφαρμογές οι οποίες θα
είναι φιλικές προς το περιβάλλον και θα έχουν ως σκοπό τον περιορισμό
της

ρύπανσης,

την

αντιμετώπιση

των

κλιματικών

αλλαγών,

την

εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές.
 Πολιτισμός

και Τεχνολογία: Οι συμμετέχοντες στην παρούσα ενότητα

καλούνται να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογικές ιδέες και εφαρμογές οι
οποίες θα προάγουν τον πολιτισμό και θα έχουν ως σκοπό την υλοποίηση
ενεργειών: (α) Ενημέρωσης σχετικά με πολιτιστικούς φορείς (μουσεία,
γκαλερί,

σχολές

κτλ.),

(β)

Καταγραφής, διακίνησης,

αποτύπωσης,

αρχειοθέτησης, επεξεργασίας πολιτιστικών δεδομένων (εικόνες, ήχος,
κείμενα) και (γ) Λειτουργίας, οργάνωσης και διαχείρισης πολιτιστικών
οργανισμών και δρώμενων.
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Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις. Στην
πρώτη φάση του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις
προτάσεις τους από τις 10/07/2019 μέχρι και τις 10/10/2019 στις 15.00.
Στην πρώτη φάση του Διαγωνισμού θα προκριθούν, από όλες τις θεματικές
ενότητες, οι 20 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία. Στη δεύτερη φάση του
Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους από
τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020. Στη δεύτερη φάση του
Διαγωνισμού θα προκριθούν, από όλες τις θεματικές ενότητες, οι 10 προτάσεις με
την υψηλότερη βαθμολογία. Οι ακριβείς ημερομηνίες της τελικής παρουσίασης των
προτάσεων στην επιτροπή αξιολόγησης, της ανακοίνωσης των επιτυχόντων και της
τελετής βράβευσης (που αφορούν την τρίτη φάση του Διαγωνισμού) θα
ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από την Τράπεζα μέσω της ιστοσελίδας του
Διαγωνισμού.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας,

Πανεπιστήμιο

Πελοποννήσου,

Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας

και

Πολυτεχνείο Κρήτης.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
http://www.ekt.gr/el/news/23334

Πηγή: http://www.ekt.gr/el/news/23334

Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ERASMUS for
Public Administration
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Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε εγκύκλιο, με ΑΔΑ: ΩΓ33465ΧΘΨ-86Δ, στην
οποία αναφέρονται τα εξής:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει και για το έτος 2020 το «Βραχυπρόθεσμο
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης – Erasmus for Public Administration» για δημόσιους
υπαλλήλους των κρατών – μελών με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων τους και της
κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών.
Το Πρόγραμμα το οποίο διοργανώνει και πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Σχολή
Διοίκησης

–

EAS

(www.europa.eu/eas)

απευθύνεται

σε

νέους

δημόσιους

υπαλλήλους (Διοικητικούς, κατηγορίας Ανώτατης Εκπαίδευσης), οι οποίοι έχουν
προσληφθεί μέχρι και πέντε έτη πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας
και έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή απασχόληση/εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών
σε τομέα που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε άριστο επίπεδο δύο γλωσσών: Αγγλικής
και Γαλλικής ή Αγγλικής και Γερμανικής.
Επίσης, οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν εργασθεί ή να έχουν συμμετάσχει σε
άλλο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε όργανα ή φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το
έτος 2020 έχουν οριστεί 3 περίοδοι εκπαίδευσης:
• 3 έως 13/03/2020
• 9 έως 19/06/2020
• 13 έως 23/10/2020
Για το πρόγραμμα που θα διεξαχθεί στις παραπάνω περιόδους από τη
διοργανώτρια Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης ζητήθηκε η κάθε χώρα να υποβάλει,
μέσω της Αντιπροσωπείας της, κατάλογο με υποψηφίους που πληρούν τις
προϋποθέσεις, για την πρώτη περίοδο μέχρι τις 15-11-2019, για την δεύτερη
περίοδο μέχρι τις 15-02-2020 και για την τρίτη περίοδο μέχρι τις 15-05-2020 πλην
όμως οι αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, για την
πρώτη περίοδο έως τις 13-11-2019, για την δεύτερη περίοδο έως τις 13-02-2020 και
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για την τρίτη περίοδο έως τις 15-05-2020. Σημειώνεται, ότι οι συγκεκριμένες
προθεσμίες, δηλ. η 13η Νοεμβρίου 2019, η 13η Φεβρουαρίου 2020 και η 15η Μαΐου
2020 είναι καταληκτικές και δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις μετά την πάροδό τους.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των
Υπουργείων και των φορέων να μας διαβιβάσουν εντός αποκλειστικών προθεσμιών
οι οποίες λήγουν, για την πρώτη περίοδο την Τετάρτη 06 Νοεμβρίου 2019, για τη
δεύτερη περίοδο την Πέμπτη 06 Φεβρουαρίου 2020 και για την τρίτη περίοδο την
Παρασκευή 08 Μαΐου 2020, το Βιογραφικό Σημείωμα των ενδιαφερομένων
(European CV - το οποίο μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose) καθώς και το ατομικό
έντυπο με τα στοιχεία τους, τα οποία και επισυνάπτονται, σε ηλεκτρονική μορφή
(μορφή αρχείων .pdf ή .doc – όχι σκαναρισμένα ως εικόνες), στο e-mail:
p.karageorgi@ydmed.gov.gr

και

grammateia@ydmed.gov.gr

προκειμένου

να

προωθηθούν από την υπηρεσία μας οι υποψηφιότητες που πληρούν τις
προϋποθέσεις που τίθενται από το πρόγραμμα και να διαβιβαστούν τα σχετικά
έγγραφα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε.Με δεδομένο τον
περιορισμένο αριθμό των θέσεων που διατίθενται στη χώρα μας (4 θέσεις και για τις
τρεις περιόδους) καθώς και την κατανομή αυτών η οποία είναι 2 θέσεις για την
πρώτη περίοδο, 1 θέση για την δεύτερη περίοδο και 1 θέση για την τρίτη περίοδο, η
κάθε υπηρεσία καλείται να προωθήσει μία μόνο υποψηφιότητα από το σύνολο των
αιτήσεων που θα υποβληθούν ενώπιόν της, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος στην
κάλυψη των εξόδων μετάβασης και επιστροφής καλύπτεται από το φορέα του
κράτους-μέλους του συμμετέχοντα.
Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία προέλευσης του υποψηφίου είναι αποκλειστικά
αρμόδια για τη διαβίβαση των αιτήσεων από την οποία θα τεκμαίρεται και η
σύμφωνη γνώμη για τη συμμετοχή.
Η Επιτροπή αναλαμβάνει την οργάνωση και τη δαπάνη πραγματοποίησης του
προγράμματος και διαμονής των συμμετεχόντων (το πρωινό και κάποια γεύματα).
Σημειώνεται ότι η τελική επιλογή πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Σχολή
Διοίκησης κι όσοι επιλέγονται ενημερώνονται προσωπικά από αυτή, έναν μήνα
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περίπου

μετά

τη

λήξη

της

προθεσμίας

υποβολής

των

αιτήσεων.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά,
την

παρούσα

εγκύκλιο

σε

όλους

τους

εποπτευόμενους

φορείς.

Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν
άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΕΓΓΡΑΦΟ1 , ΕΓΓΡΑΦΟ2

Πηγή:http://www.minadmin.gov.gr/?p=38277

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και υποβολή
στοιχείων συντήρησης και τεχνικών εργασιών, συστημάτων και
εξοπλισμού που λειτουργούν με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειες εκδόθηκε στις
29-7-2019 η ακόλουθη ανακοίνωση:
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως συντονιστής για θέματα
φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και προστασίας της στιβάδας του όζοντος
(Κανονισμοί 517/2014 και 1005/2009), θέτει σε εφαρμογή νέα ηλεκτρονική
πλατφόρμα για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων συντήρησης και τεχνικών
εργασιών, συστημάτων και εξοπλισμού που λειτουργούν με τις ανωτέρω ουσίες.
Ειδικότερα, τα έντυπα τεχνικά δελτία ελέγχου των Παραρτημάτων ΙI και ΙΙΙ της ΚΥΑ
18694/2012 για τον εξοπλισμό που λειτουργεί με φθοριούχα αέρια και τα δελτία των
9
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Παραρτημάτων ΙΙΙ και IV της ΚΥΑ 37411/2007 για τον εξοπλισμό που λειτουργεί με
ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος, αντικαθίστανται από ένα νέο
ενιαίο Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου Εξοπλισμού (ΗΔΕ), το οποίο καλύπτει όλα τα
είδη εξοπλισμού και αερίων. Στο δελτίο αυτό καταγράφονται πλέον αναλυτικά όλα τα
στοιχεία του εξοπλισμού και των τεχνικών εργασιών για το 2019, τα οποία θα
υποβληθούν ηλεκτρονικά από 1/1 – 31/3/2020.
Τονίζεται πως οι υποχρεώσεις τακτικής συντήρησης και λοιπών τεχνικών εργασιών
συνεχίζουν να είναι αυτές που ισχύουν από τους Κανονισμούς 517/2014 για τα
φθοριούχα αέρια και 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του
όζοντος, αλλά πλέον η καταγραφή των στοιχείων και η υποβολή αυτών θα γίνεται
ηλεκτρονικά. Να σημειωθεί επίσης πως το νέο Ηλεκτρονικό Δελτίο Ελέγχου καλύπτει
και τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του ΚΑΝ (ΕΕ) 517/2014, καθώς και του άρθρου (23)
του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009.
Οι χειριστές εξοπλισμού οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στη
Βάση Δεδομένων για κάθε γεωγραφική θέση στην οποία διαθέτουν μονάδες
εξοπλισμού, που υπόκεινται σε ελέγχους των Κανονισμών (ΕΕ) 517/2014 και (ΕΚ)
1005/2009 και να καταχωρίσουν τις μονάδες που διαθέτουν.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, αναλυτικές οδηγίες και τη λήψη του ΗΔΕ,
ακολουθήστε τον σύνδεσμο https://ods.fgases.ypen.gr/services

Πηγή: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=6468&language=elGR

CivilAttica: Σύγχρονη εφαρμογή για την ενημέρωση των πολιτών για
θέματα Πολιτικής Προστασίας, από την Περιφέρεια Αττικής
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Πιστή στην αποστολή της για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά
με τις προβλέψεις της ΕΜΥ για τις καιρικές συνθήκες που αναμένεται να
επικρατήσουν αλλά και για την κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς που
εκτιμάται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Περιφέρεια Αττικής
προχώρησε

στην

ανάπτυξη

σχετικής

εφαρμογής

για

κινητές

συσκευές.

Συγκεκριμένα, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
Αττικής ανέπτυξε σχετική πιλοτική εφαρμογή για κινητές συσκευές με λειτουργικό
σύστημα Android (κινητά τηλέφωνα, tablet κ.ά.). Με επιστολή του αρμόδιου
Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερωθεί σχετικά το
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
καθώς και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Η εφαρμογή, η οποία αναπτύχθηκε από υπάλληλο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης
Πολιτικής

Προστασίας,

έχει

ήδη

αναρτηθεί

στο

GooglePlayStore

στον

σύνδεσμο: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dpap.pattweatherapp
υπό την επωνυμία “CivilAttica” ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν από
όποιον πολίτη επιθυμεί, «κατεβάζοντάς» την σε κινητές συσκευές με λειτουργικό
σύστημα Android.
Οι ενημερώσεις αφορούν όλη την επικράτεια. Συγκεκριμένα, εφόσον υπάρχει
πρόσβαση στο διαδίκτυο, η εφαρμογή αναπαράγει ως έχει (αυτούσιο) στην
ιστοσελίδα των δύο φορέων i) το κείμενο των καθημερινών τακτικών προγνώσεων
δύο (2) ημερών της ΕΜΥ (και των έκτακτων όταν υπάρχουν – Δελτία ΕΔΕΚ και
ΕΔΕΚΦ) και ii) τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, με ενημέρωση
του χρήστη για την προέλευση των πληροφοριών. Περαιτέρω η εφαρμογή δίνει τη
δυνατότητα στον χρήστη, μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Αττικής, να έχει
πρόσβαση σε ενημερωτικό υλικό και ανακοινώσεις με οδηγίες αυτοπροστασίας από
έντονα καιρικά φαινόμενα, φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές καθώς και να
μπορεί να καλέσει (μέσω κινητής τηλεφωνίας) τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης
ανάγκης. Οι ενημερώσεις για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες και ο ημερήσιος
χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που αναρτάται αφορούν όλη την επικράτεια
της χώρας.
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Πηγή:http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=3
2298:civilattica-sygxroni-efarmogi-gia-tin-enimerosi-ton-politon-gia-themata-politikisprostasias-apo-tin-perifereia-attikis&catid=3:2008-09-06-21-42-59&Itemid=31

Ο δήμος Αθηναίων εγκαινιάζει το «Adopt-A-Tree», ένα πιλοτικό
πρόγραμμα για τη διατήρηση του πρασίνου στους δρόμους της
πόλης
Το

πιλοτικό

πρόγραμμα

δέντρα» του δήμου

«Adopt-A-Tree /

Αθηναίων δίνει

τη

Υιοθέτησε

δυνατότητα

στους

νεοφυτεμένα
πολίτες

να

«υιοθετήσουν» ένα νεόφυτο δέντρο βοηθώντας το να επιβιώσει και αναπτυχθεί κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες. Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται μέσω της δωρεάν
εφαρμογής Novoville, η οποία λειτουργεί με επιτυχία στον δήμο από τον Οκτώβριο
2018.
Κάθε χρόνο ο δήμος Αθηναίων φυτεύει περίπου 600 νέα δέντρα για να ανανεώσει
τις δεντροστοιχίες του. Τα νεοφυτεμένα δέντρα, την καλοκαιρινή περίοδο,
χρειάζονται πότισμα 2-3 φορές την εβδομάδα ώστε να επιβιώσουν. Ο δήμος, κάθε
καλοκαίρι, χάνει από 10 εώς 40% των νεοφυτεμένων δέντρων λόγω των υψηλών
θερμοκρασιών και των αναγκών πυροπροστασίας όπου και απασχολούνται οι
υδροφόρες του. Είναι λοιπόν σημαντικό να ποτίζουμε τα δέντρα με 1 κουβά νερό (710λτ) κάθε 2 μέρες το καλοκαίρι ώστε να αυξήσουμε την πιθανότητα επιβίωσής
τους.
Για να υιοθετήσει κανείς ένα δέντρο αρκεί να κατεβάσει δωρεάν την εφαρμογή
Novoville για Android συσκευές από το Google Play, ή να επισκεφθεί το Novoville
WebApp στην ιστοσελίδα του δήμου πατώντας εδώ (το πρόγραμμα Adopt-A-Tree
θα είναι σύντομα διαθέσιμο και για iOS συσκευές). Επιλέγοντας από το κεντρικό
μενού ‘Η πόλη μου’ και ενεργοποιώντας το αντίστοιχο φίλτρο για τα δέντρα, μπορεί
να διαλέξει στο χάρτη το δέντρο που θέλει και να το υιοθετήσει. Στη συνέχεια,
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λαμβάνει υπενθυμίσεις κάθε φορά που είναι αναγκαίο να ποτίσει το δέντρο του.
Κάθε δημότης μπορεί να υιοθετήσει έως τρία δέντρα, ενώ, αντίστοιχα, ο αριθμός
των δημοτών που μπορούν να υιοθετήσουν ένα συγκεκριμένο δέντρο είναι έως
τρεις.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικές οδηγίες για το Adopt-A-Tree εδώ.
Πηγή:https://www.cityofathens.gr/node/33755

Τελετή ενταφιασμού οστών Ελλήνων Πεσόντων στην Αλβανία κατά
τον Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο 1940-1941 (Κλεισούρα, 1.8.2019)
Την Πέμπτη, 1η Αυγούστου 2019, και ώρα 12.00, στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο της
Κλεισούρας στην Αλβανία, πραγματοποιήθηκε, με όλες τις τιμές, θρησκευτική τελετή
ενταφιασμού των οστών ογδόντα-πέντε (85) Ελλήνων Πεσόντων στρατιωτικών του
Ελληνο-Ιταλικού πολέμου, που ανευρέθησαν στο πλαίσιο εφαρμογής της διμερούς
Συμφωνίας Ελλάδος-Αλβανίας του 2009 για την Αναζήτηση, Εκταφή, Προσδιορισμό
Ταυτότητας και Ενταφιασμό των Ελλήνων Πεσόντων στις πολεμικές επιχειρήσεις
στην Αλβανία το 1940-1941.
Στην τελετή, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Αργυροκάστρου κ. Δημητρίου,
παρέστησαν εκπρόσωποι του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας, της Πρεσβείας της
Ελλάδος στα Τίρανα, καθώς και της Ένωσης Συγγενών και Φίλων Πεσόντων.
Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει ικανοποίηση που σχεδόν 70 χρόνια
μετά την θυσία τους, οι ψυχές των Ελλήνων πεσόντων στρατιωτικών θα
αναπαυθούν επιτέλους εν ειρήνη και χαιρετίζει τη συνεργασία με την αλβανική
πλευρά στο ιδιαίτερα ευαίσθητο και ανθρωπιστικό αυτό ζήτημα, τονίζοντας τη
σημασία που αποδίδει στην ταχεία ολοκλήρωση των εργασιών επί του πεδίου και
την πλήρη εφαρμογή της διακρατικής αυτής συμφωνίας Ελλάδος-Αλβανίας.
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Πηγή:https://www.mfa.gr/epikairotita/diloseis-omilies/telete-entaphiasmou-ostonellenon-pesonton-sten-albania-kata-ton-elleno-italiko-polemo-1940-1941-kleisoura182019.html

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων
Την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων
διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 625
εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 8 Νοεμβρίου 2019.
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 9 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 13 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Την Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019, το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση
εντόκων γραμματίων 13 εβδομάδων. Η έκδοση θα γίνει με δημοπρασία στην οποία
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συμμετέχουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Ως
ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 9 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 6 Αυγούστου 2019 έως και Πέμπτη 8 Αυγούστου
2019.
2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή
μέχρι και την Δευτέρα 19 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-13ebdoma-38?inheritRedirect=true&redirect=%2F
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Σε απόλυτη επαγρύπνηση το ΥΠΑΑΤ για την αποφυγή μετάδοσης
της αφρικανικής πανώλους των χοίρων
Με εκπροσώπους της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος (Τρίτη 30-07-2019)
και της Νέας Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος (Τετάρτη 31-072019), συναντήθηκε η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Φωτεινή
Αραμπατζή.
Κύριο θέμα των συναντήσεων αποτέλεσε η πρόληψη για την αποφυγή μετάδοσης
της αφρικανικής πανώλους των χοίρων στη χώρα μας, δεδομένου του εντοπισμού
κρουσμάτων της νόσου στη γειτονική Βουλγαρία.
Επισημαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εντοπιστεί κρούσμα της αφρικανικής
πανώλους των χοίρων, η οποία αποτελεί ιογενή μολυσματική ασθένεια των χοίρων
και των αγριόχοιρων και δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.
Η κ. Φωτεινή Αραμπατζή υπογράμμισε ότι αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του
ΥΠΑΑΤ η θωράκιση της ελληνικής κτηνοτροφίας από τη ζωονόσο. Ειδικότερα,
ανέφερε ότι οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν λάβει εντολές για αυξημένη
επαγρύπνηση και εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την αποτροπή εισόδου της
νόσου στην ελληνική επικράτεια.
Κατά την διάρκεια των συσκέψεων, οι εκπρόσωποι των κυνηγών και των
χοιροτρόφων διαβεβαίωσαν την Υφυπουργό ότι θα συνδράμουν στις προσπάθειες
πρόληψης και θα βρίσκονται σε στενή συνεργασία τόσο με την πολιτική ηγεσία του
ΥΠΑΑΤ όσο και με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.
Επιπλέον, οι εκπρόσωποι των χοιροτρόφων αναφέρθηκαν στα ζητήματα που
απασχολούν τον κλάδο τους, όπως είναι η πάταξη των ελληνοποιήσεων και τα
«κόκκινα» δάνεια.
Από την πλευρά της, η κ. Φωτεινή Αραμπατζή επανέλαβε τη στρατηγική
προτεραιότητα

της

Κυβέρνησης

για

την

αντιμετώπιση

της

μάστιγας

των

ελληνοποιήσεων, την ανάταξη του τομέα της κτηνοτροφίας και του σημαντικού, για
την εθνική οικονομία, κλάδου της χοιροτροφίας.
Πηγή:http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry2/grafeiotypou/deltiatypou/8694-dt310719
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Συνάντηση του Υφυπουργού
εκπροσώπους της ΕΣΑμεΑ

Κοινωνικής

Ασφάλισης

με

Το μείζον ζήτημα της έκδοσης των αναπηρικών συντάξεων, τέθηκε στο επίκεντρο
της από 1-8-2019 συνάντησης του κ. Νότη Μηταράκη, Υφυπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών

Υποθέσεων,

με

την

αντιπροσωπεία

της

ΕΣΑμεΑ

-

Εθνικής

Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.
Στη διάρκεια της συζήτησης, προτάθηκε από τους αντιπροσώπους της ΕΣΑμεΑ,
αλλαγή στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να οριστεί μια ενιαία σύνταξη
τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα, όταν πληρούνται τα ίδια ακριβώς
κριτήρια. Επιπροσθέτως, οι ίδιοι υπογράμμισαν το ζήτημα της μη νομοθέτησης του
πορίσματος ενοποίησης των κανόνων για τις συντάξεις αναπηρίας, το οποίο έχει
παραδοθεί από το 2017.
Ο κ. Μηταράκης έπειτα από τον εποικοδομητικό διάλογο που είχε με τους
αντιπροσώπους της ΕΣΑμεΑ και ακούγοντας τα προβλήματα τα οποία υφίστανται,
δεσμεύτηκε πως θα εξετάσει τα εμπόδια που αφορούν την έκδοση των αναπηρικών
συντάξεων, στα πλαίσια του πρώτου πυλώνα ασφάλισης. Εν συνεχεία, o
Υφυπουργός ζήτησε την ανασύσταση του φακέλου για το πόρισμα της ενοποίησης
των κανόνων για τις συντάξεις αναπηρίας, προκειμένου να προχωρήσει στη
νομοθέτησή του στο προσεχές διάστημα.
Πηγή:https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12133.pdf
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Κατευθυντήριες γραμμές Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.)
σχετικά με ψηφιακές παρεμβάσεις στην ενίσχυση των συστημάτων
υγείας
Ο Π.Ο.Υ. δημοσίευσε στις 17 Απριλίου 2019, νέες συστάσεις σχετικά με 10 τρόπους
με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία ψηφιακή υγείας, μέσω
κινητών τηλεφώνων, tablet και υπολογιστών, για τη βελτίωση της υγείας και
βασικών υπηρεσιών.
Η κατευθυντήρια γραμμή καταδεικνύει την ανάγκη τα συστήματα υγείας να
ανταποκρίνονται

στην

αυξημένη

προσβασιμότητα

και

διαθεσιμότητα

των

πληροφοριών, καθώς και για διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων, ιδίως
όταν πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με ευαίσθητα θέματα όπως σεξουαλικής και
αναπαραγωγικής υγείας.
Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας χρειάζονται επαρκή κατάρτιση ώστε να
ενθαρρύνουν τη μετάβαση σε αυτόν τον νέο τρόπο εργασίας και να έχουν τη
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εύκολα την τεχνολογία. Η κατευθυντήρια γραμμή
υπογραμμίζει τη σημασία της παροχής υποστηρικτικού περιβάλλοντος για την
εκπαίδευση, την αντιμετώπιση ασταθών υποδομών, καθώς και πολιτικών για την
προστασία της ιδιωτικής ζωής των ατόμων, της διακυβέρνησης και του
συντονισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτά τα εργαλεία δεν θα
κατακερματιστούν κατά μήκος του συστήματος υγείας.
Η κατευθυντήρια γραμμή ενθαρρύνει τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής και τους
υπεύθυνους υλοποίησης να επανεξετάσουν και να προσαρμοστούν σε αυτές τις
συνθήκες, εάν θέλουν τα ψηφιακά εργαλεία να οδηγήσουν σε απτές αλλαγές.
Επίσης παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη προστασία των προσωπικών δεδομένων
κατά την πρόσβαση σε δεδομένα ασθενών.
Παρέχει ακόμη συστάσεις για την τηλεϊατρική, η οποία επιτρέπει στα άτομα που
ζουν

σε

απομακρυσμένες

περιοχές

να

λαμβάνουν

υπηρεσίες

υγείας

χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα, διαδικτυακές πύλες (web portals) ή άλλα
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ψηφιακά εργαλεία. Ο Π.Ο.Υ. επισημαίνει ότι αυτό είναι ένα πολύτιμο συμπλήρωμα
στις αλληλεπιδράσεις πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς να σημαίνει πως μπορεί να τις
αντικαταστήσει εντελώς.
Η κατευθυντήρια γραμμή υπογραμμίζει τη σημασία της προσέγγισης των ευάλωτων
πληθυσμών και τη διασφάλιση ότι η ψηφιακή υγεία δεν τους θέτει σε κίνδυνο με
κανένα τρόπο.
Σχετικοί σύνδεσμοι:
α) https://www.who.int/news-room/detail/17-04-2019-who-releases-first-guidelineon-digital-health-interventions
β) https://www.who.int/reproductivehealth/publications/digital-interventions-healthsystem-strengthening/en/

Πηγή:https://www.moh.gov.gr/articles/ehealth/6311-kateythynthries-grammespagkosmioy-organismoy-ygeias-p-o-y-sxetika-me-pshfiakes-parembaseis-sthnenisxysh-twn-systhmatwn-ygeias

Δημοσίευση έκθεσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Ψηφιακές δεξιότητες:
νέα επαγγέλματα, νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι, νέες θέσεις
εργασίας”
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την τελική έκθεση του πιλοτικού έργου
«Ψηφιακές δεξιότητες: νέα επαγγέλματα, νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι, νέες θέσεις
εργασίας», η οποία ανέπτυξε προσχέδια για προγράμματα κατάρτισης ώστε οι
εργαζόμενοι και οι άνεργοι των ΜΜΕ να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες που
απαιτούνται στον σύγχρονο εργασιακό χώρο.
Η έρευνα έλαβε υπόψη πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων,
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των οργανώσεων που εργάζονται με τους
19
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ανέργους στη Λιθουανία και στην περιφέρεια Murcia της Ισπανίας, καθώς και με
ενδιαφερόμενους από άλλες περιοχές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν ότι οι ΜΜΕ είναι πιθανότερο να
επενδύσουν στην κατάρτιση των εργαζομένων όταν υπάρχει άμεση επιχειρησιακή
ανάγκη ή ευκαιρία επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Τα αποτελέσματα συμπεριλήφθηκαν επίσης σε τέσσερα προσχέδια ψηφιακών
δεξιοτήτων, τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση
πρωτοβουλιών ψηφιακών δεξιοτήτων που απευθύνονται σε όσους δεν διαθέτουν τις
ψηφιακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να ανταγωνίζονται σε μια όλο και πιο
ψηφιακή οικονομία:


Εισαγωγή στην προγραμματισμό: απευθύνεται σε συμμετέχοντες που
ενδιαφέρονται για τον προγραμματισμό, παρέχοντας κάποιες βασικές
τεχνικές γνώσεις και επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν μια συνολική
αντίληψη έργων που βασίζονται σε τεχνολογίες πληροφορικής



Ψηφιακές πωλήσεις, μάρκετινγκ και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο:
σχεδιάστηκε για να διδάξει στους επαγγελματίες πωλήσεων και μάρκετινγκ
πώς να αναπτύξουν και να σχεδιάσουν λειτουργικές ιστοσελίδες βασισμένες
σε έργα και να χρησιμοποιήσουν εργαλεία για να αυξήσουν τη συνολική
απόδοση ροής εργασιών.



Ψηφιακό μάρκετινγκ και πωλήσεις για τις ΜΜΕ: επικεντρώθηκε στην
παροχή δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στους συμμετέχοντες να καθορίσουν
και να εφαρμόσουν μια στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ και πωλήσεων για
τις ΜΜΕ.



Εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων: παροχή δεξιοτήτων στην ανάλυση
δεδομένων σε υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε ΜΜΕ και ανέργους με
τεχνολογία ΤΠΕ.

Δείτε την Τελική Έκθεση εδώ
(https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=60738)
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Πηγή:http://www.nationalcoalition.gov.gr/digital-skills-training-blueprints/

Παράταση υποβολής δηλώσεων Εθνικού Κτηματολογίου σε
Κάλυμνο, Κάρπαθο, Κω, Ρόδο και σε δήμους-κοινότητες
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η
ακόλουθη ανακοίνωση:
Με αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη
δόθηκε νέα παράταση έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 για την υποβολή των
δηλώσεων (του άρθρου 2, παράγραφος 5 του ν. 2308/1995) του Εθνικού
Κτηματολογίου για:
1. Τις υπόλοιπες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καλύμνου, Καρπάθου,
Κω και Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και
2. τους προκαποδιστριακούς Δήμους Αγίων Θεοδώρων και Λουτρακίου Περαχώρας και στις Κοινότητες Αρχαίας Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ξυλοκερίζης
και Ισθμίας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.
Η παράταση περιλαμβάνει τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και το
Ελληνικό Δημόσιο.

Πηγή:http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=6476&language=el-GR
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Το Κτηματολόγιο ολοκληρώνεται: Παράταση προθεσμίας συλλογής
δηλώσεων σε Μαγνησία και Σποράδες.
Παρατείνεται, μέχρι την 12η Σεπτεμβρίου 2019, μετά από απόφαση του
Ελληνικού Κτηματολογίου, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους
κατοίκους εσωτερικού, όπως αναφέρονται αναλυτικά πιο κάτω.
Όσοι

έχουν

ακίνητη

περιουσία

στις

εν

λόγω

περιοχές

καλούνται

να

υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης
της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr.
Οι δικαιούχοι προτρέπονται να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για να υποβάλλουν την δήλωση
τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Οι περιοχές (προκαποδιστριακοί ΟΤΑ) στις οποίες παρατείνεται η συλλογή
δηλώσεων ιδιοκτησίας και τα αρμόδια γραφεία εμφανίζονται αναλυτικά στην
ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου
http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=535 .

Πηγή:http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=535

Αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά τον Ιούλιο 2019 σε σχέση
με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2018
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, από την 1η Ιουλίου μέχρι και της 29 Ιουλίου 2019, από το λιμάνι του

22

Τρίτη 06
Αυγούστου
2019

Αριθ. Τεύχους: 440
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα

Πειραιά είχαν πραγματοποιηθεί 700 απόπλοι πλοίων με 598.096 επιβάτες, έναντι
660 με 572.459 επιβάτες, που είχαν πραγματοποιηθεί την ίδια περίοδο του 2018.
Εξάλλου την ίδια περίοδο είχαν πραγματοποιηθεί 703 κατάπλοι με 453.851
επιβάτες, έναντι 665 με 431.457 επιβάτες που ήταν τον Ιούλιο του 2018.
https://www.yen.gr/web/guest/nea-epikairoteta//asset_publisher/cWZiObaYepyB/content/episkepse-tou-ypourgou-nautilias-kainesiotikes-politikes-ioanne-plakiotake-sto-kentriko-limani-toupeiraia?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.yen.gr%2Fweb%2F
guest%2Fneaepikairoteta%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_cWZiObaYepyB%26p_p_lifecycle%3D
0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1

Έκδοση προσωρινών
Κατηγορία ΔΕ)
Eκδόθηκαν

την

1η

αποτελεσμάτων

Αυγούστου

Προκήρυξης 8Κ/2018 του

2019

ΑΣΕΠ (ΦΕΚ

τα

(Προκήρυξη

προσωρινά

19/20-6-2018

8Κ/2018

αποτελέσματα της

Τεύχος

Προκηρύξεων

ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν ογδόντα έξι (186)
θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού.
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).
H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων
ορίστηκε από 2 Αυγούστου 2019 έως και την πάροδο της 12ης Αυγούστου 2019,
ημέρας Δευτέρας.
Πηγή:http://www.asep.gov.gr/
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