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Αναβάθμιση της μηχανογραφικής διαδικασίας
Πιστοποιητικών Στρατολογικής Κατάστασης

έκδοσης

των

Με την αριθμ. πρωτ. Φ.429.8/1/294485 Σ.798/6-2-2018 εγκύκλιο της Διεύθυνσης
Β4 (ΔΝΣ), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), γνωστοποιείται ότι από
2 Ιανουαρίου 2018 έχει τεθεί σε λειτουργία το νέο πληροφοριακό σύστημα των
Στρατολογικών Υπηρεσιών (ΣΥ), μέσω του οποίου έχει πλήρως αναβαθμιστεί η
μηχανογραφική

διαδικασία

έκδοσης

των

Πιστοποιητικών

Στρατολογικής

Κατάστασης, έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με τα καθοριζόμενα στο Ν.3979/2011 «Για
την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» (ΦΕΚ 138 Α’).
Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες εκδίδουν πλέον αποκλειστικά και μόνο το νέου τύπου
μηχανογραφημένο πιστοποιητικό, το οποίο διαφοροποιείται από το αρχικά
καθορισθέν, στα εξής:
Φέρει επιπρόσθετα αριθμό ταυτοποίησης που είναι συνδυασμός αριθμών
και χαρακτήρων του λατινικού αλφαβήτου, μήκους τριάντα δύο (32)
χαρακτήρων / αριθμών με την εξής μορφή: [8 χαρακτήρες / αριθμοί] – [4
χαρακτήρες /αριθμοί] – [4 χαρακτήρες /αριθμοί] - [4 χαρακτήρες /αριθμοί] [12 χαρακτήρες /αριθμοί].
Φέρει ηλεκτρονική αποτύπωση (αρχείο εικόνας) της στρογγυλής σφραγίδας
της Στρατολογικής Υπηρεσίας και μόνο της υπογραφής του Διευθυντή αυτής
ή του νόμιμου αντικαταστάτη του.
Σε περίπτωση ηλεκτρονικής διακίνησης, δύναται να ενσωματώνει την
ψηφιακή υπογραφή στελέχους της Στρατολογικής Υπηρεσίας που το
εξέδωσε, στο οποίο έχει δοθεί η σχετική εξουσιοδότηση.
Επιπρόσθετα, έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας
εγγράφου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.stratologia.gr/el/elegxos_egkyrotitas , με την οποία παρέχεται η
δυνατότητα ελέγχου της γνησιότητας του εκδοθέντος Πιστοποιητικού Στρατολογικής
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Κατάστασης, χρησιμοποιώντας τον προαναφερόμενο αριθμό ταυτοποίησης μαζί με
το Στρατιωτικό Αριθμό (ΣΑ).

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας για την εφαρμογή της
αντικαπνιστικής νομοθεσίας

Εκδόθηκε, από τις Διευθύνσεις Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων και Δημόσιας Υγείας,
του Υπουργείου Υγείας, η με αριθμ. πρωτ. Γ.Π./Δ2Β/οικ.8809/31-1-2018 (ΑΔΑ:
6ΙΓΩ465ΦΥΟ-ΚΔΦ) εγκύκλιος, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Στο πλαίσιο της επίτευξης του βασικού στόχου της προάσπισης της δημόσιας
υγείας, το Υπουργείο Υγείας διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο μέσω της προσπάθειας για
την καταπολέμηση, τόσο του φαινομένου της εξάρτησης από το κάπνισμα, όσο και
των αρνητικών συνεπειών της χρήσης προϊόντων καπνού στο σύνολο του
πληθυσμού. Υπό το πρίσμα αυτό, και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η χώρα έχει
ενεργό συμμετοχή στην αντίστοιχη προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο Ε.Ε. – με το
πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ,
μέσω του Νόμου 4419/2016 – αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο – μέσω της κύρωσης
της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνού (FCTC – Framework Convention
on Tobacco Control) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Αποτέλεσμα των προσπαθειών που γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η
σύνθεση ενός απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου, που αξιολογείται, εμπλουτίζεται
και βελτιώνεται διαρκώς, και αποτελεί το κυριότερο εργαλείο καταπολέμησης των
αρνητικών συνεπειών του καπνίσματος και της ευαισθητοποίησης του πληθυσμού,
αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η συμβολή των οποίων είναι καταλυτική,
για το σημαντικό αυτό ζήτημα δημόσιας υγείας.
Στόχος της παρούσας είναι η ενημέρωση των εμπλεκομένων στην εφαρμογή της
σχετικής νομοθεσίας για το κάπνισμα και τις επιμέρους πτυχές της, προκειμένου να
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τηρηθούν οι στόχοι της. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουμε και εφιστούμε την
προσοχή για την ορθή και αυστηρή τήρηση των κατωτέρω:
Με το Ν. 3730/2008, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τα άρθρα 17 και 32 του Ν.
3868/2010, το άρθρο 35 του Ν. 3896/2010, το άρθρο 80 του Ν. 3918/2011 και το
άρθρο 96 του Ν 4472/2017, απαγορεύεται:
1.α) η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους, β) η
τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και
επιχειρήσεων αναψυχής, γ) η κατασκευή, 2 προβολή, εμπορία και πώληση
αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού, δ) η διαφήμιση
και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους Υπηρεσιών Υγείας και εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και στα
κυλικεία των Ιδρυμάτων και των Υπηρεσιών αυτών, ε) η πώληση προϊόντων καπνού
και το κάπνισμα σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής
νοημοσύνης και στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς χώρους
διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων, ζ) η
κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους
εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι
των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η
πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος
του περιπτέρου. Οι υπαίθριοι χώροι λογίζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.
2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α'). Στους εσωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι
κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι στρατιωτικές μονάδες, τα Δικαστήρια, όλα τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως
τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα, η) η προβολή
διαφημιστικών μηνυμάτων προϊόντων καπνού στους κινηματογράφους.
2.α) Κάθε συνοδευτική ένδειξη σε συσκευασίες προϊόντων καπνού, καθώς και κάθε
μορφή διαφημιστικής προβολής ή καταχώρισης, σύμφωνα με τις οποίες η χρήση
των προϊόντων καπνού εμφανίζει μειωμένο κίνδυνο για την υγεία και (β) η
κυκλοφορία προϊόντων, που διατίθενται για τη διακοπή του καπνίσματος.
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3. Η πώληση προϊόντων καπνού με μηχανήματα αυτόματης πώλησης, καθώς και η
πώληση μεμονωμένων σιγαρέτων ή σιγαρέτων σε συσκευασία μικρότερη των είκοσι
τεμαχίων.
4. Η δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού, με εξαίρεση τη διανομή που γίνεται για
σκοπούς έρευνας αγοράς.
Πέρα από τις λοιπές απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις, απαγορεύεται
πλήρως το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους
χώρους: (α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή
στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, (β) σε όλα τα
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και
προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων
γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης εξαιρουμένων των
εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο
πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος» νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με
συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και
ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά (γ) στους παντός
είδους κλειστούς χώρους αναμονής, (δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων
που ειδικά θα προσδιοριστούν 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.
Στους χώρους πώλησης προϊόντων καπνού αναρτάται σε εμφανές σημείο ένδειξη
σχετικά με την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ανηλίκους.
Η τοποθέτηση προϊόντων καπνού είναι επιτρεπτή σε προθήκες οι οποίες βρίσκονται
εντός του καταστήματος μετά το χώρο των ταμείων και στις οποίες παρέχεται
πρόσβαση με τη μεσολάβηση προσωπικού του καταστήματος, τηρουμένων των
διατάξεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Εξαιρούνται τα καταστήματα
6
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αφορολόγητων ειδών, τα περίπτερα και τα καταστήματα που πωλούν αποκλειστικά
προϊόντα καπνού.
Με το Ν. 4254/2014, άρθρο 1 υποπαράγραφος Ι6, που αντικατέστησε την παρ. 2
του άρθρου 45 του Ν. 3986/2011, κατ’ εξαίρεση, στα καζίνο και στα κέντρα
διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και στα καταστήματα
όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, μπορούν να 3 δημιουργούνται χώροι
καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του
συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων χώρων
καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού διακοσίων (200) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Για
την τήρηση της συγκεκριμένης διάταξης και τις ειδικότερες λεπτομέρειες της
διαδικασίας εφαρμόζεται προς το παρόν η υπ. αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.134274/23-112011 (ΦΕΚ Β΄2931) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενώ σχεδιάζεται η παρέμβαση των αρμόδιων διοικητικών
αρχών για τη βελτίωση και διόρθωση, όπου απαιτείται, του ρυθμιστικού αυτού
πλαισίου. Σύμφωνα με αυτή, επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι: α) ο χώρος καπνιζόντων
πρέπει να έχει μέγιστο εμβαδόν έως το 1/2 των τετραγωνικών του ωφέλιμου
εμβαδού του καταστήματος (αίθουσα πελατών), β) να διακρίνεται σαφώς από τους
χώρους μη καπνιζόντων με κατάλληλη σήμανση και γ) στους λοιπούς χώρους
πρέπει να τοποθετηθεί σήμανση ότι απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα.
Επιπρόσθετα, δυνάμει της υπ. αρ. Υ1/Γ.Π./οικ.76017 (ΦΕΚ 1001/τ.Β`/2002)
Απόφασης του Υπουργού Υγείας, ειδικότερα απαγορεύεται το κάπνισμα:
α. 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.λπ).
β. Σε όλες τις μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως: 1) Νοσοκομεία, 2)
Ιδιωτικές Κλινικές, 3) Κέντρα Υγείας, 4) Περιφερειακά Ιατρεία, 5) Δημοτικά Ιατρεία, 6)
Ιατρεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, 7) Ιδιωτικά Ιατρεία –
Οδοντιατρεία, 8) Φαρμακεία, 9) Λοιπές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
7
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(Π.Φ.Υ.), 10) Σε κάθε άλλο χώρο που δεν αναφέρεται παραπάνω, όπου παρέχονται
υπηρεσίες υγείας.
γ. Σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως: 1) Σχολεία
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά), 2) Σχολεία Δευτεροβάθμιας και
Μεταδευτεροβάθμιας
Τεχνολογικά

εκπαίδευσης

Ιδρύματα

και

γενικά

(Δημόσια
Ιδρύματα

ή

Ιδιωτικά),
Τριτοβάθμιας

3)

Πανεπιστήμια,

Εκπαίδευση,

4)

Φροντιστήρια.
δ. Στα νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδότοπους.
ε. Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και
αθλητικών εκδηλώσεων.
ζ. Στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των χώρων παροχής υπηρεσιών
διαδικτύου.
Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων είναι για τα Νοσηλευτικά
Ιδρύματα και τις Ιδιωτικές Κλινικές, οι Διοικητές και οι Διοικητικοί Διευθυντές. Για
τους άλλους χώρους, οι άμεσοι προϊστάμενοι των υπηρεσιών των χώρων στέγασης
αυτών. Για τους λοιπούς χώρους των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι υπεύθυνοι
εκμετάλλευσης αυτών.
Με το Ν. 4419/2016 ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/40/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την
προσέγγιση των νομοθετικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά
με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και
συναφών προϊόντων. Θα πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές για την ορθή
εφαρμογή του νόμου, τόσο από τους πολίτες και τους υπευθύνους διάθεσης στην
αγορά, όσο και από τα ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαδικασία διαπίστωσης των
αντίστοιχων παραβάσεων, ότι όσον αφορά στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, στα νέα
προϊόντα καπνού και στα φυτικά προϊόντα για κάπνισμα, όπως αυτά ορίζονται από
τον ανωτέρω νόμο, αυτά εξομοιώνονται με τα προϊόντα καπνού, ως προς τη χρήση,
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πώληση και διαφήμιση τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 23 αυτού, για την
πώληση και διαφήμιση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού
τσιγάρου και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 2 του Ν. 3730/2008 και οι διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Γ.Π. οικ.
104720/2010

απόφασης

των

Υπουργών

Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης

και

Ηλεκτρονικής 4 Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και
Τουρισμού. Επίσης, έχουν εφαρμογή στα προϊόντα καπνού, στα νέα προϊόντα
καπνού, στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και στα φυτικά προϊόντα για κάπνισμα και οι
διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π.οικ. 81348/2005 απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Επικρατείας. Αντίστοιχα, δυνάμει του άρθρου
24 για τη χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού
τσιγάρου και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 3 του Ν. 3730/2008 και οι διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμόν Γ.Π. οικ.
104720/2010

απόφασης

των

Υπουργών

Εσωτερικών,

Αποκέντρωσης

και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και
Τουρισμού. Επίσης, έχουν εφαρμογή στα προϊόντα καπνού, στα νέα προϊόντα
καπνού, στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και στα φυτικά προϊόντα για κάπνισμα και οι
διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ.76017/2002 απόφασης του Υπουργού Υγείας
και Πρόνοιας και οι διατάξεις της υπ’ αριθμόν Υ1/Γ.Π/οικ 93828/2011 απόφασης των
Υπουργών

Οικονομικών,

Υγείας

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης,

όπως

έχει

τροποποιηθεί.
Περαιτέρω, ο Ν. 4419/2016, καθορίζει τις ειδικότερες προϋποθέσεις, προδιαγραφές
και διαδικασίες που θα πρέπει να τηρούνται όσον αφορά στα προϊόντα καπνού και
τα συναφή προϊόντα, προκειμένου να διατίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, όπως
είναι οι μέγιστες επιτρεπόμενες εκπομπές για πίσσα, νικοτίνη, μονοξείδιο του
άνθρακα (προϊόντα καπνού), τα επιτρεπόμενα συστατικά και οι επιτρεπόμενες
περιεκτικότητες αυτών, οι απαραίτητες πληροφορίες κοινοποίησης των συστατικών
και προσθέτων και λοιπών στοιχείων, οι επισημάνσεις και οι συσκευασίες των
9
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προϊόντων, οι προειδοποιήσεις (γενικές ή συνδυασμένες), η εμφάνιση το
περιεχόμενο και η παρουσίασή τους, η διαδικασία πώλησης και ο τρόπος διάθεσης
στην αγορά, κλπ. Καθίσταται σαφές ότι για πρώτη φορά με το νόμο αυτό επιχειρείται
να αντιμετωπιστεί δραστικά και συνολικά και με τρόπο ενιαίο και ομοιόμορφο σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όχι μόνο κρατών – μελών, ο έλεγχος επί των
προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων για την προστασία της δημόσιας
Υγείας, καθώς και επιμέρους πτυχών της κυκλοφορίας τους. Για το λόγο αυτό στο
άρθρο 23 ορίζονται σαφώς οι αρμόδιες εθνικές αρχές επιφορτισμένες με το έργο της
υλοποίησης των στόχων που θέτει ο Νόμος, καθώς και οι αρχές εποπτείας της
αγοράς, όσον αφορά στον έλεγχο της τήρησης των επιμέρους διατάξεων. Πιο
συγκεκριμένα, με το άρθρο 23 του νόμου Αρμόδια Εθνική Αρχή για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων που απορρέουν από τις διατάξεις του είναι το Υπουργείο Υγείας σε
συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης, τη Διεύθυνση Ενεργειακών Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων και
τις περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου
του Κράτους, καθώς και τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τα Τελωνεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι
οποίες μεριμνούν για την εφαρμογή των διατάξεων, συντονίζουν και ελέγχουν τις
δράσεις των οικείων εποπτευόμενων υπηρεσιών. Αρμόδιες αρχές εποπτείας της
αγοράς

ορίζονται

οι

Υγειονομικές

Υπηρεσίες

των

Οργανισμών

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης Β΄ βαθμού, οι Υπηρεσίες Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων
της Χώρας, τα τελωνεία και οι περιφερειακές Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού
Χημείου του Κράτους.
Καθίσταται σαφές ότι τόσο το εύρος της εφαρμογής, όσο και η πολυπλοκότητα της
φύσης των επιμέρους ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής του νόμου,
επιβάλουν τη διαρκή, στενή ταυτόχρονη και αποτελεσματική πρωτοβουλία και
συνεργασία όλων ανεξαιρέτως των εμπλεκόμενων αρχών και υπηρεσιών, στον
εντοπισμό τυχόν προβλημάτων και ακολούθως την βελτίωση του ρυθμιστικού
πλαισίου…».
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Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο στον ιστότοπο του Προγράμματος
«Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.gr, θέτοντας τον ΑΔΑ της εγκυκλίου στο πεδίο
που εμφανίζεται με την επιλογή «Σύνθετη Αναζήτηση».

Καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων θα εισαχθούν στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι μαθητές των περιοχών που επλήγησαν
από τις πλημμύρες
Με αφορμή τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις πλημμύρες στη Δυτική
Αττική και ειδικότερα στους μαθητές της περιοχής που φέτος θα πάρουν μέρος στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
αποφάσισε και επεκτείνει τις ευεργετικές διατάξεις που ισχύουν για σεισμόπληκτες
περιοχές και για περιοχές που έχουν πληγεί ή πρόκειται να πληγούν από άλλες
φυσικές καταστροφές, όπως είναι οι πλημμύρες.
Η διάταξη θα συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου που κατατίθεται στη Βουλή για την
ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Συγκεκριμένα προβλέπει:
«Οι μαθητές της τελευταίας τάξης και οι απόφοιτοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ περιοχών
που έχουν πληγεί εξαιτίας βίαιων φυσικών καταστροφών, όπως ιδίως από
καταστροφικούς σεισμούς και πλημμύρες, και οι οποίοι συμμετέχουν, κατά το ίδιο
σχολικό έτος με το συμβάν, στις πανελλαδικές εξετάσεις και μέχρι την ολοκλήρωσή
τους, εισάγονται καθ΄ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα και
εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών
Ακαδημιών, των ΤΕΙ, και της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας θα καθορίζεται σε ποιες περιπτώσεις θα
εφαρμόζεται η εν λόγω διάταξη, το ειδικό ποσοστό το οποίο θα αποδίδεται βάσει του
ποσοστού των πληγέντων σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές
εξετάσεις ανά κατηγορία και το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 2% του αριθμού
εισακτέων, η δυνατότητα υπαγωγής τους στο ειδικό ποσοστό, τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά καθώς και η διαδικασία επιλογής τους. Ως προϋπόθεση για την
11
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επιλογή τους, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου
και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, είναι να έχουν επιτύχει συνολικό αριθμό μορίων
τουλάχιστον ίσο του 70% (εβδομήντα τοις εκατό) του αριθμού των μορίων που
επέτυχε ο τελευταίος επιτυχών στην συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα στο ίδιο
ακαδημαϊκό έτος καθώς και η ύπαρξη σχετικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας».
Πηγή: http://www.minedu.gov.gr/news/32967-12-02-18-kath-ypervasi-tou-arithmoyeisakteon-tha-eisaxthoyn-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-oi-mathites-ton-perioxon-pouepligisan-apo-tis-plimmyres

Ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
σχετικά με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με κείμενο ερωτήσεων απαντήσεων

που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπό του (www.minedu.gov.gr),

ενημερώνει το κοινό σχετικά με το υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Άττικής.
Απαντώνται ερωτήματα που αφορούν στην αναγκαιότητα της ίδρυσης του
Πανεπιστημίου, την έκθεση βιωσιμότητάς του, τα επαγγελματικά δικαιώματα των
αποφοίτων κ.λπ.
Για να δείτε το κείμενο μεταβείτε στην ιστοσελίδα:
http://www.minedu.gov.gr/news/33011-15-02-18-erotiseis-apantiseis-gia-tin-idrysitou-panepistimiou-dytikis-attikis-2

Ερμηνευτική Εγκύκλιος για την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους
διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο
Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης η με αριθμ. πρωτ. 31547/9662/13-2-2018 (ΑΔΑ: ΩΟ3Ζ465Θ1Ω-5Ι6)
12
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ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς
προστασίας και αιτούντες άσυλο. Με βάση την εγκύκλιο:
- Διευκολύνεται η διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ σε δικαιούχους και αιτούντες
διεθνούς

προστασίας,

συμπεριλαμβανομένων

αιτούντες
αυτών

που

άσυλο

και

διαμένουν

σε
σε

ασυνόδευτα
Κέντρα

ανήλικα,

Υποδοχής

και

Ταυτοποίησης (ΚΥΤ).
- Λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος των ασυνόδευτων ανηλίκων, ορίζεται ότι δεν
απαιτείται η συμπλήρωση του πεδίου ΑΜΚΑ του εκπροσώπου.
- Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης σε περίπτωση μαζικής εκπροσώπησης
(απαιτείται μια υπεύθυνη δήλωση με όλα τα ονόματα).
Για να δείτε την Εγκύκλιο μεταβείτε στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (http://www.ypakp.gr/)

Τρεις εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας για ασφαλιστικά θέματα
Τρεις εγκυκλίους που άπτονται ασφαλιστικών θεμάτων υπέγραψε στις 14-2-2018 ο
Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος.
Η πρώτη εγκύκλιος, με ΑΔΑ:ΩΜΑΤ465Θ1Ω-3ΣΦ, αφορά την αναδρομική, από
1/1/2017, αποσύνδεση της υποχρεωτικής ασφάλισης μηχανικών και δικηγόρων
λόγω και μόνο της ιδιότητάς τους (εγγραφή στους οικείους επαγγελματικούς
συλλόγους), εφόσον είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Υπενθυμίζεται ότι η αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα αποτελούσε ένα
πάγιο αίτημα των επιστημονικών φορέων, που ικανοποιήθηκε με την ψήφιση του Ν.
4488/2017.
Η δεύτερη εγκύκλιος, με ΑΔΑ: Ω80Π465Θ1Ω-Ο4Κ, αφορά τη διαδικασία
εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών.
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Η τρίτη εγκύκλιος, με ΑΔΑ:ΨΒ30465Θ1Ω-Χ09, αφορά τον υπολογισμό της ειδικής
προσαύξησης για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι
συνταξιοδοτούνται με το Ν. 4387/16.
Με βάση την εγκύκλιο για την αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα:
Πρόσωπα που έχουν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή δεν
έχουν κάνει ουδέποτε έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας μέχρι την ισχύ
του Ν. 4488/2017, δηλαδή μέχρι και 12/9/2017, διαγράφονται από την
ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ αναδρομικά από 1/1/2017 ή από την
ημερομηνία διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.
εφόσον αυτή είχε γίνει μετά την 1/1/2017. Πρόσωπα που διέκοψαν την
επαγγελματική δραστηριότητα από 13/9/2017 και μετά, διαγράφονται από την
ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ από την ημερομηνία διαγραφής τους
από τη Δ.Ο.Υ.
Ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί για περιόδους ασφάλισης από
1/1/2017 και μετά από πρόσωπα που εξαιρούνται αναδρομικά από την
υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, συμψηφίζονται με τυχόν
οφειλές και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές επιστρέφονται ως
αχρεωστήτως καταβληθείσες. Δεν επιστρέφονται οι ασφαλιστικές εισφορές
για υγειονομική περίθαλψη. Σε κάθε περίπτωση η ασφαλιστική ικανότητα για
υγειονομική περίθαλψη ισχύει μέχρι 28/02/2018.
Δίνεται δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.
Η εγκύκλιος για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων
επαγγελματιών,

αυτοαπασχολούμενων

και

αγροτών προβλέπει

ότι

η

διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2017, βάσει
των εισοδημάτων του φορολογικού έτους 2016, αναμένεται να ολοκληρωθεί
εντός του Μαρτίου 2018.
Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών
προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο, η διαφορά αυτή επιμερίζεται ισομερώς σε 5
μηνιαίες δόσεις (Απρίλιο έως Αύγουστο του 2018), ανεξαρτήτως του ύψους
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του ποσού, με την τελευταία δόση πληρωτέα μέχρι 30/9/2018. Σε περίπτωση
που προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, το επιπλέον ποσό θα επιστρέφεται
αυτόματα στον ασφαλισμένο εντός διμήνου από την ολοκλήρωση της
διαδικασίας εκκαθάρισης. Το ποσό θα μπορεί να παραμείνει ως πιστωτικό
υπόλοιπο στον ΕΦΚΑ μόνο εφόσον ο ασφαλισμένος υποβάλει σχετικό
αίτημα.
Οι ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2018, ειδικά για τους πρώτους μήνες, θα
υπολογιστούν με βάση το εισόδημα και τις εισφορές του έτους 2016 ως του
πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου έτους. Στη συνέχεια θα γίνει υπολογισμός
των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 με βάση το εισόδημα και τις
ασφαλιστικές εισφορές που έπρεπε να καταβληθούν το προηγούμενο
φορολογικό έτος, δηλαδή το 2017.
Η εγκύκλιος για την ειδική προσαύξηση για τους ασφαλισμένους του πρώην
ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ, ορίζει ότι η επιπλέον παροχή θα υπολογίζεται για κάθε έτος
καταβολής επιπλέον εισφοράς με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για
κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Η εγκύκλιος δίνει αναλυτικές
οδηγίες για τον προσδιορισμό του συντελεστή αναπλήρωσης καθώς και για τον
υπολογισμό του συντάξιμου μισθού για τον καθορισμό του δικαιούμενου ποσού της
Ειδικής Προσαύξησης.
Για να δείτε τις εγκυκλίους μεταβείτε στον ιστότοπο του Υπουργείου
Εργασίας,

Κοινωνικής

Ασφάλισης

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης

(http://www.ypakp.gr)

Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ σχετικά με διαδικασίες Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής-Επικαιροποίηση ειδικών εντύπων παραπομπής
Αναφορικά με διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ο ΕΟΠΥΥ, με το αριθμ.
πρωτ. ΔΒ4Α/οικ.5723 (ΑΔΑ:ΨΜΣΘΟΞ7Μ-ΓΘΑ) έγγραφό του, ενημερώνει, μεταξύ
των άλλων, τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και τις Επιτροπές Εξωσωματικής
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Γονιμοποίησης, ότι ο ορμονολογικός έλεγχος δύναται να είναι υπογεγραμμένος και
από ιατρό ενδοκρινολόγο, υπεύθυνο ορμονολογικού εργαστηρίου Κρατικού
Νοσοκομείου. Στην περίπτωση αυτή, στο έντυπο των αποτελεσμάτων του
ορμονολογικού ελέγχου θα πρέπει να αναφέρεται ότι: «Το ενδοκρινολογικό
/ορμονολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου λειτουργεί με την ευθύνη του Διευθυντή
του Ενδοκρινολογικού Τμήματος (Εγκ. Υπ. Υγείας Α1σ-8730-99).
Επίσης, δύναται να είναι υπογεγραμμένος από Διευθυντή εργαστηρίου Κρατικού
Νοσοκομείου ή άλλης δομής ΠΕΔΥ, με ειδικότητα βιοπαθολόγου-μικροβιολόγου ή
βιοχημικού-κλινικού χημικού ή βιολόγου ή πυρηνικού ιατρού για εργαστήρια
πυρηνικής ιατρικής.
Όσον αφορά περιπτώσεις ετερόλογης εξωσωματικής γονιμοποίησης με δότη
σπέρματος, αναφέρεται ότι πρέπει να απαιτείται πιστοποιητικό από την τράπεζα
σπέρματος που θα βεβαιώνει ότι το εν λόγω σπέρμα ανταποκρίνεται στις τιμές
αναφοράς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) και πληρεί τις νόμιμες
προϋποθέσεις.
Κατά τα άλλα ισχύει το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Α/οικ.46847/20-11-2017 (ΑΔΑ:
Ω47ΥΟΞ7Μ-ΠΕΚ) έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.
Τα σχετικά έντυπα παραπομπής έχουν επικαιροποιηθεί αντίστοιχα και έχουν
αναρτηθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού και στο πεδίο

«Υποβοηθούμενη

Αναπαραγωγή/Ειδικά Έντυπα Παραπομπής».
Πηγή: http://www.eopyy.gov.gr/Article/DisplayArticle?id=17d6621d-bedf-460a-ac90e7487d7a14ac
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Εργαστήρια Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νομούς
Αττικής και Θεσσαλονίκης
Ο ΟΑΕ∆ θέτοντας ως στόχο την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το
δυνατόν περισσότερους ανέργους, έχει προγραµµατίσει να υλοποιήσει Εργαστήρια
Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Μέσω του Εργαστηρίου θα παρασχεθεί στους συµµετέχοντες ολοκληρωµένη
βιωµατική

πληροφόρηση

υλοποιούνται

από

Προσανατολισµού,

σχετικά

τον

µε

τις

Οργανισµό

Συµβουλευτική

των

Συµβουλευτικές

Υπηρεσίες

(Συµβουλευτική
Τεχνικών

που

Επαγγελµατικού

Αναζήτησης

Εργασίας,

Συµβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηµατικών Πρωτοβουλιών).
Επισηµαίνεται ότι µετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου, οι ωφελούµενοι από αυτό θα
έχουν

τη

δυνατότητα

να

ενταχθούν

σε

ολοκληρωµένα

προγράµµατα

συµβουλευτικής.
Το Εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νοµό Αττικής, θα υλοποιηθεί την Παρασκευή
23 Φεβρουαρίου 2018 από τις 09:30 έως τις 14:30
Το Εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νοµό Θεσσαλονίκης, θα υλοποιηθεί Τετάρτη
28 Φεβρουαρίου 2018 από τις 09:30 έως τις 14:30
Ο ΟΑΕ∆ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να λάβουν µέρος. Μπορείτε να
δηλώσετε συµµετοχή στους Εργασιακούς Συµβούλους της Υπηρεσίας του ΟΑΕ∆
που είστε εγγεγραµµένος / εγγεγραµµένη. ∆ιευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ ( www.oaed.gr)
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Την πλήρη αξιοποίηση του Μέτρου της Οριστικής Παύσης Αλιευτικών
Δραστηριοτήτων διασφάλισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων από την Κομισιόν
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλης Αποστόλου, μετά
από τεκμηριωμένο αίτημά του προς την Ε. Επιτροπή και σχετική παρέμβασή του
προς τον Επίτροπο Αλιείας και Θαλασσίων Υποθέσεων κ. Karmenu Vella, πήρε το
«πράσινο φως» για την πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Μέτρου της Οριστικής
Παύσης Αλιευτικών Δραστηριοτήτων, με την ένταξη ενός μέρους των επιλαχόντων
αλιέων, εφόσον κάποιοι εκ των υφιστάμενων 766 δικαιούχων δεν υλοποιήσουν το
Μέτρο.
Σημειώνεται ότι η καταληκτική ημερομηνία ένταξης στο Μέτρο ήταν η 31η
Δεκεμβρίου 2017 και χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπήρχε
καμία δυνατότητα αντικατάστασης των δικαιούχων.
Πηγή:http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry2/grafeiotypou/deltiatypou/6074-dt130218

Πιστοποίηση – Αναγνώριση ΚΥΔ στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου
Συστήματος Διαχείρισης Επιδοτήσεων για τα έτη 2018-2020 Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του
ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2018
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και

Εγγυήσεων

(ΟΠΕΚΕΠΕ),

με

την

αριθμ.

πρωτ.

16869/12-2-2018

(ΑΔΑ:Ω9ΝΨ46ΨΧΞΧ-ΞΣΩ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, προσκαλεί σε
υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού
ή δημοσίου δικαίου), αγροτικούς συνεταιρισμούς ή ενώσεις αυτών ή ομάδες
παραγωγών (εφεξής αναφερόμενα ως «ΚΥΔ») που έχουν την κατάλληλη εμπειρία
και τεχνογνωσία, προκειμένου να πιστοποιηθούν, ως φορείς

υποβοήθησης των

αγροτών για την συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων (ΟΣΔΕ), για τα έτη 2018-2020.
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1. Σχέδιο υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2018-2020
Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους Κοινοτικούς
Κανονισμούς μέχρι 15/05 κάθε έτους για τις εμπρόθεσμες αιτήσεις και μέχρι 09/06
κάθε έτους για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις με ποινή ανά ημέρα καθυστέρησης.
Η αίτηση του δικαιούχου υποβάλλεται, είτε:
απευθείας από τον ίδιο τον δικαιούχο μέσω ψηφιακής υπηρεσίας στον
ΟΠΕΚΕΠΕ (on line υποβολή) και αυθεντικοποίησης αυτού μέσω των
συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

του

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών,
μέσω ενός πιστοποιημένου ΚΥΔ της επιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για
τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του
εκμετάλλευσης.
Όλοι οι δικαιούχοι θα κάνουν χρήση προσωπικών κωδικών ταυτοποίησης για τη
διαδικτυακή πρόσβαση στο σύστημα υποβολής αιτήσεων.
Την υποδοχή και τη διασταύρωση του συνόλου των αιτήσεων των ΚΥΔ μιας
γεωγραφικής περιοχής μαζί με τις αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας από τους
δικαιούχους (on line υποβολή) στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή, την αναλαμβάνει
ο Φορέας Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης των ΚΥΔ, ενώ το έργο της
υλοποίησης της αποσφαλμάτωσης το αναλαμβάνουν τα ΚΥΔ.
2. Αντικείμενο του έργου πιστοποιημένων ΚΥΔ και Φορέα Συντονισμού και
Τεχνικής Υποστήριξης των ΚΥΔ
2.1. Πιστοποιημένα ΚΥΔ
Τα πιστοποιημένα ΚΥΔ τα οποία δραστηριοποιούνται σε μια γεωγραφική περιοχή,
επιπέδου Περιφερειακής Ενότητας, αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
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1. Διατηρούν σε πλήρη λειτουργία τις εγκαταστάσεις τους, για την υποβοήθηση
των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, κλπ) σε όλη τη διάρκεια του
ημερολογιακού έτους, με βάση την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να
εξυπηρετηθεί το σύνολο των δικαιούχων παραγωγών εντός των προθεσμιών.
2. Διατηρούν κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ικανό να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις του έργου.
3. Εξασφαλίζουν την ενημέρωση των δικαιούχων της γεωγραφικής περιοχής
δραστηριοποίησής τους που τους επιλέγουν για την έγκαιρη και εμπρόθεσμη
υποβολή των αιτήσεων, ήτοι 15/5 της κάθε χρονιάς.
4. Ταυτοποιούν τα δηλωθέντα στοιχεία των δικαιούχων (που τους επιλέγουν για
την πρόσβασή τους στο σύστημα υποβολής των αιτήσεων) με τα
υποβληθέντα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
5. Καταχωρούν παρουσία των δικαιούχων και αποστέλλουν προς ΟΠΕΚΕΠΕ,
πάντοτε με την υπογραφή των δικαιούχων και σύμφωνα με τις υποδείξεις
τους, τα αλφαριθμητικά και γεωχωρικά στοιχεία των αιτήσεων, καθώς και
όποιο άλλο έγγραφο απαιτείται, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών
ταυτοποίησης για τη διαδικτυακή πρόσβαση των δικαιούχων στο σύστημα
υποβολής αιτήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
6. Εφόσον, τόσο κατά, όσο και μετά την αποστολή των αιτήσεων στο σύστημα
του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρξει ανάγκη διόρθωσης σφαλμάτων, τα οποία τους
κοινοποιούνται σε συνέχεια των διασταυρωτικών ελέγχων, προβαίνουν με τη
σύμφωνη γνώμη και την υπογραφή των εμπλεκομένων δικαιούχων, σε
τροποποίηση και εκ νέου αποστολή προς ΟΠΕΚΕΠΕ των αιτήσεων.
7. Υποχρεούνται να εξασφαλίζουν την ενημέρωση των δικαιούχων, που τους
έχουν εξουσιοδοτήσει, για τυχόν εκκρεμότητες που έχουν διαπιστωθεί ως
αποτέλεσμα

των

διασταυρωτικών

ελέγχων,

προκειμένου

άμεσα

να

τακτοποιούνται οι εκκρεμότητες, έτσι ώστε να ολοκληρώνονται όλες οι
διαδικασίες που απαιτούνται για την πληρωμή των αιτήσεων.
8. Παραλαμβάνουν επί αποδείξει ενημέρωσης του παραγωγού, εκπρόθεσμες
αιτήσεις, τις οποίες καταχωρούν στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τηρώντας την
προβλεπόμενη διαδικασία και επί πλέον ενημερώνουν τους δικαιούχους για
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το εάν η αίτησή τους είναι εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη καθώς και για την
ποινή που επιβάλλεται για κάθε ημέρα καθυστερημένης υποβολής της
αίτησης.
Όσα ΚΥΔ επιθυμούν να πιστοποιηθούν και σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα θα
πρέπει να συστήσουν (για να πιστοποιηθούν στον άλλο νομό), νέο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο με διαφορετικό ΑΦΜ.
2.2 Πιστοποιημένος Φορέας Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης των ΚΥΔ
Ο πιστοποιημένος

Φορέας Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης των ΚΥΔ

υπογράφει συμβάσεις, με τους ίδιους όρους, με τα πιστοποιημένα ΚΥΔ και έχει τις
ακόλουθες σχετικές υποχρεώσεις:
1. Διασφαλίζει

τη

συμμόρφωση

της

όλης

διαδικασίας

υποβολής,

αποσφαλμάτωσης και τροποποίησης των αιτήσεων σύμφωνα με τα
οριζόμενα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και παρέχει την απαραίτητη τεχνολογική και
διαδικτυακή υποδομή για τη φιλοξενία του συστήματος υποδοχής των
αιτήσεων.
2. Κατά τη διάρκεια υποβολής των αιτήσεων παράγει αναφορές λαθών
σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών μηχανογραφικών
ελέγχων που διενεργούνται σε εβδομαδιαία βάση, τα αποστέλλει στα ΚΥΔ και
στους γεωργούς που έχουν υποβάλλει διαδικτυακά την αίτησή τους, με
αντίστοιχη ενημέρωση του Οργανισμού. Τα ΚΥΔ αυτονόητα υποχρεούνται να
τηρούν τόσο τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη σύμβαση με το Φορέα
Συντονισμού και Τεχνικής Υποστήριξης όσο και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το ΣΔΕΠΥΑΠ που θα υπογράψουν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
3. Σε

συνεργασία

με

τα

ΚΥΔ,

αποστέλλει

προς

αποσφαλματωμένες αιτήσεις για την οριστικοποίησή τους.
3.Σχέδιο Πιστοποίησης ΚΥΔ
Η πιστοποίηση των ΚΥΔ θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια.
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Εν γένει στο πρώτο στάδιο, θα αξιολογηθεί το επιχειρησιακό σχέδιό τους, και στο
δεύτερο στάδιο, θα αξιολογηθεί η επιχειρησιακή τους ικανότητα να φέρουν εις πέρας
το έργο υποβολής και διόρθωσης / αποσφαλματοποίησης των αιτήσεων των
δικαιούχων και σε βασικές γνώσεις της νέας ΚΑΠ.
Τόσο η αξιολόγηση του πρώτου σταδίου όσο και η αξιολόγηση στο δεύτερο
στάδιο δεν είναι συγκριτική ανάμεσα στους υποψήφιους Φορείς.
Για

να

δείτε

ολόκληρη

την

πρόσκληση

μεταβείτε

στην ιστοσελίδα:

http://www.opekepe.gr/doc/June2010/prosklhsh_pistopoihshs_forewn_2018_2020.p
df

Στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2018 η 8η Διεθνής Τουριστική
Συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων
Εθνών
Έπειτα από διεκδίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του Υπουργείου
Τουρισμού, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Thessaloniki
Convention Bureau, στη Θεσσαλονίκη θα φιλοξενηθεί τον Οκτώβριο η 8η Διεθνής
Συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών για τον
Τουρισμό του Δρόμου του Μεταξιού.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεθνή συνάντηση, που φέρει τον τίτλο «8th UNWTO
International Meeting on Silk Road Tourism» και διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών.
Πηγή:http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=16770
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Πρόσκληση
Εθελοντικής
Συμμετοχής
για
Ραδιοφωνικούς
Παραγωγούς στο Διαδικτυακό Ραδιόφωνο του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη δημιουργία ενός
Διαδικτυακού Σταθμού με στόχο να ακούγεται η φωνή της ακαδημαϊκής κοινότητας
σε όλη την επικράτεια.
Το ΕΑΠ χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη μαθησιακή διαδικασία που ακολουθεί,
αυτή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δίνοντας άλλη σημασία στη γεωγραφική
κάλυψη που παρέχει ένα Πανεπιστήμιο. Κοινή επιθυμία είναι να φτιαχτεί ένα βήμα
για την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της κοινότητας.
Το Πανεπιστήμιο επιθυμεί να δημιουργηθούν μουσικές παραγωγές με νέα της
κοινότητας, πολιτιστικά σχόλια και την συμμετοχή τόσο των φοιτητών, όσο και του
εκπαιδευτικού προσωπικού και των εργαζομένων.
Αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη δημιουργία και την τεχνική υποστήριξη
του διαδικτυακού σταθμού, προχωρά σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Εθελοντικής
Συμμετοχής για Ραδιοφωνικούς Παραγωγούς.
Η πρόσκληση αφορά την εθελοντική συμμετοχή παραγωγών για την κάλυψη των
αναγκών στους τομείς:
-Μουσικές εκπομπές
-Εκπομπές λόγου
-Θεματικές εκπομπές
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
-Ενεργοί φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
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-Εκπαιδευτικό Προσωπικό (μέλη ΔΕΠ ή ΣΕΠ) του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου
-Εργαζόμενοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
-Απόφοιτοι του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Μέλη της μεγάλης κοινότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, σε όλη την
Ελλάδα αλλά και τον κόσμο, αποκτούν διαδικτυακή φωνή και μπορούν να
συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα του σταθμού, αποστέλλοντας ηχογραφημένες
τις εκπομπές τους, από όπου και αν βρίσκονται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Διαδικτυακό
Ραδιοφωνικό Σταθμό από 13/02/2018 μέχρι 28/02/2018.
Οι

υποψήφιοι

πρέπει

να

αποστείλουν

αποκλειστικά

ηλεκτρονικά

στη

διεύθυνση webradio@eap.gr:
-Συμπληρωμένη την Αίτηση Εθελοντικής Συμμετοχής στο Διαδικτυακό
Ραδιόφωνο webradio.eap.gr (μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα:
https://www.eap.gr/images/stories/doc/aitisi.doc)
-Ηχητικό δείγμα (demo) που θα περιέχει μία ή δύο μουσικές επιλογές και ένα
σύντομο σχολιασμό
-Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα (εφόσον υπάρχει)
-Δικαιολογητικά για την απόδειξη επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν)
Μετά την περίοδο των αιτήσεων, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με τους
ενδιαφερόμενους (δια ζώσης ή διαδικτυακά).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: webradio@eap.gr
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Πηγή: https://www.eap.gr/el/anakoinwseis/274-trechouses/6107
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής
Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Πειραματικών Σχολών
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) - 2ης Περιόδου 2017
Ανακοινώθηκε από τον

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η έκδοση των

Αποτελεσμάτων

του

Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους της 2ης Περιόδου 2017 των Εξετάσεων
Πιστοποίησης

Αρχικής

Επαγγελματικής

Κατάρτισης αποφοίτων

Πειραματικών

Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και η ανάρτησή τους στα κατωτέρω
Εξεταστικά Κέντρα Θεωρητικού Μέρους:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Θ.Μ.
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Π.Σ.Ε.Κ.)
ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
6, Τ.Κ. 17456 -

2109915025

ΑΛΙΜΟΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΧΡΙΣΤΟΜΙΧΑΛΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΞΥΛΟΥΡΗ 62,

ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Π.Σ.Ε.Κ.)

Τ.Κ. 71304 -

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

2810317770

Επίσης, οι συμμετέχοντες στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης αποφοίτων Π.Σ.Ε.Κ. της 2ης εξεταστικής Περιόδου 2017, μπορούν να
λάβουν γνώση των αποτελεσμάτων στους παρακάτω συνδέσμους:
1. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Σ.Ε.Κ. ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
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2. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π.Σ.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
Στους επιτυχόντες και στα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων πιστοποίησης (Θεωρητικό
και Πρακτικό), θα χορηγηθεί Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης επιπέδου 3.
Ως ημερομηνία έναρξης της χορήγησης των Πτυχίων στους Δικαιούχους ορίζεται
η Τετάρτη 21.02.2018.
Η Διαδικασία Χορήγησης Πτυχίων είναι η εξής:
Αυτοπροσώπως: Παραλαβή από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατά τις ημέρες και ώρες
εξυπηρέτησης κοινού με την αστυνομική ταυτότητα.
Μέσω εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου: Παραλαβή από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατά
τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού με την εξουσιοδότηση και την αστυνομική
ταυτότητα του ατόμου που θα παραλάβει.
Μέσω εξουσιοδότησης υπαλλήλου εταιρίας ταχυμεταφοράς: Παραλαβή από τον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης κοινού με την εξουσιοδότηση
και την αστυνομική ταυτότητα του υπαλλήλου της εταιρίας ταχυμεταφοράς που θα
παραλάβει. (Η χρέωση επιβαρύνει τον αιτούντα).

Πηγή:http://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/1068psek2017_results
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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1)
ατόμου για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, στο
Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου
Η τριμελής επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2,
παρ.1), όπως ισχύει, με την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./83/13825/ 27.06.2017
απόφασή της ενέκρινε την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης της θέσης του
Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), διάρκειας τριών (3) ετών.
Στην απόφαση αυτή ορίζεται ότι η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 14 παρ. 2 εδ. ια του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (ΦΕΚ 28/Α΄/3.3.1994, όπως
ισχύει, και του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 1712/1939 (ΦΕΚ 163/Α΄/24.4.1939), όπως
ισχύει. Συγκεκριμένα η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 εδ. ια του ν. 2190/1994, όπως
ισχύει ορίζει:
« `Αρθρο 14
Έκταση εφαρμογής - τρόπος πρόσληψης
.......................................................................................................
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α`, Β` και Γ`:
.......................................................................................................
ια. Όσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς βαθμούς και αυτοί στους οποίους
ανατίθενται διευθυντικά καθήκοντα.
.....................................................................................................»
Η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 1 του ν. 1712/1939 (ΦΕΚ 163/Α΄/24.4.1939), όπως
ισχύει, προβλέπει:
«Διεύθυνσις
`Αρθρο 3
1.«Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσλαμβάνεται
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Διευθυντής του Ινστιτούτου με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, η οποία
ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία, καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής, πλήρους
ή μερικής απασχόλησης ή ομότιμος καθηγητής Νομικού Τμήματος ημεδαπής ή
αλλοδαπής Πανεπιστημιακής Σχολής, ο οποίος γνωρίζει άριστα δύο ξένες γλώσσες,
από τις οποίες η μία είναι η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική και προΐσταται του
Ινστιτούτου. Ο Διευθυντής αποχωρεί αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση του
εβδομηκοστού δευτέρου (72ου) έτους της ηλικίας».
Το

Υπουργείο

Παιδείας,

Έρευνας

και

Θρησκευμάτων

στο

αριθ.

πρωτ.

Φ.122.1/75/103754/Ζ2/24.6.2016 έγγραφο του, αφού αναφέρει τις διατάξεις που
ρυθμίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις δεύτερης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σόλωνος 73, 106 79 Αθήνα,

+30

2103615646, Fax:+302103619777 e-mail: hiifl@hiifl.gr, www.hiifl.gr απασχόλησης
των καθηγητών των Α.Ε.Ι. συμπεραίνει: «Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι είναι εφικτή
η πρόσληψη Καθηγητών στις θέσεις Διευθυντή και Υποδιευθυντή του Ελληνικού
Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου».
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του εν λόγω
νομικού προσώπου.
Η αμοιβή του Διευθυντή του Ινστιτούτου καθορίζεται από την 98865/27.12.1990 (Β'
34 /28.1.1991)Κ.Υ.Α).
Με τις αριθ. 394/14.1.2016 και 396/30.10.2017 αποφάσεις του Διοικ. Συμβουλίου
του Ινστιτούτου απεφασίσθη η πρόσκληση αυτή να αναρτηθεί στον ιστότοπο του
Ινστιτούτου, να σταλεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και στις Νομικές Σχολές της χώρας με την παράκληση να αναρτηθεί
και στους ιστότοπους των φορέων αυτών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εντός
προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία αναρτάται για
πρώτη φορά η παρούσα πρόσκληση στον ιστότοπο του Ινστιτούτου
www.hiifl.gr
Ημερομηνία πρώτης ανάρτησης 9 Φεβρουαρίου 2018.
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Πληροφορίες : τηλ. 210 3615646
Πηγή:http://www.ministryofjustice.gr

Έκδοση Πρόσκλησης 3Ε/2018
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 3E/2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του
ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/7-2-2018, τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην επιλογή δύο (2) μελών στην
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το Ν.
4412/2016 και το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Το ΦΕΚ της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει καταχωριστεί στην
ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο
(Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ
(Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη
Δήλωση» (έντυπο ΑΣΕΠ με την ένδειξη ΕΕ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη
διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό
Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα > Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.
Η

προθεσμία

υποβολής

των αιτήσεων συμμετοχής

στη

διαδικασία

λήγει

την 19η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα.
Η αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο
ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση:
Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Πρόσκληση 3Ε/2018
Τ.Θ. 14 308
Αθήνα Τ.Κ. 115 10
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Πηγή: https://www.asep.gr

Έκδοση Προκήρυξης 4Ε/2018
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 4E/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/9-2-2018, τ.
ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση

έξι (6) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού

Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
διάρκειας έως τρία (3) έτη στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), τριών
(3) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων επί θητεία στο Ν.Π.Ι.Δ. - Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μίας (1) θέσεως Ιατρού με
θητεία τριών ετών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το
άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου
34, Αθήνα) και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6,
Αθήνα).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ» (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε.), στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα την
διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα - Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > Ειδικό
Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα -Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την 19η
Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα.
Η αίτηση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο
ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
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Πηγή: https://www.asep.gr

Έκδοση Προκήρυξης 2Κ/2018
Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/8-2-2018, τ.
ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα δύο (42)
θέσεων

τακτικού

προσωπικού

Πανεπιστημιακής,

Τεχνολογικής,

Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).
Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται
δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα) και από το Γραφείο
Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου
(www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη
(Παράρτημα ΣΤ΄).
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία
αρχίζει στις 12 Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 27 Απριλίου 2018,
ημέραΠαρασκευή και ώρα 14:00.
Η

υπογεγραμμένη εκτυπωμένη

μορφή της

ηλεκτρονικής

αίτησης

με

τα

απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά
με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
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αναγράφοντας στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή
Δ.Ε. ή Υ.Ε.) της οποίας θέσεις διεκδικούν.
Η

προθεσμία

αποστολής

της

υπογεγραμμένης εκτυπωμένης

μορφής της

ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με
την πάροδο της 30ης Απριλίου 2018, ημέρας Δευτέρας.
Πηγή: https://www.asep.gr

Οδηγίες σχετικά με την προκήρυξη 3Κ/2018
Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-22018 & 9/9-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά
προτεραιότητας, οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού
προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου

Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,

Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής

Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού

Δικαίου

των

ΟΤΑ

(Υπουργείο

Εσωτερικών), το

ΑΣΕΠ

εξέδωσε οδηγίες προς τους υποψηφίους με σκοπό την ορθή συμπλήρωση της
αιτήσεώς τους και την έγκυρη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη διαδικασία.
Πηγή: https://www.asep.gr
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