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Κοινωνικό Μέρισμα 2018
Σύμφωνα με την από 5-12-2018 ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η
υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου για το τρέχον έτος επιτρέπει τη
διανομή κοινωνικού μερίσματος στα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά στη
βάση αυστηρών και καλά στοχευμένων κριτηρίων.
Όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε στις 28
Νοεμβρίου, το ποσό που διατίθεται ανέρχεται σε 710 εκατ. ευρώ, το οποίο είναι ίσο
με το ποσό που διατέθηκε το 2017. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων θα είναι
αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος λόγω αλλαγών στα περιουσιακά
κριτήρια και, συγκεκριμένα, λόγω της αύξησης των ανώτατων ορίων της αξίας
ακίνητης περιουσίας.
Η διαχείριση της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί από την ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω διαδικτυακής
εφαρμογής
Για να διαπιστώσετε αν είστε δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος θα μπείτε στο
διαδικτυακό τόπο www.koinonikomerisma.gr όπου και θα υποβάλετε αίτηση για την
καταβολή του χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του
Πληροφοριακού Συστήματος TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της σχετικής
υπουργικής απόφασης). Η αίτηση για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος
μπορεί να ακυρωθεί από τον αιτούντα οποιαδήποτε στιγμή πριν την ημερομηνία
καταβολής του.
Για τους άνω των 70 ετών που λαμβάνουν σύνταξη ή το επίδομα ανασφάλιστων
υπερηλίκων του ΟΓΑ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια για την καταβολή του
κοινωνικού μερίσματος, η αίτηση θα δημιουργηθεί αυτόματα και το κοινωνικό
μέρισμα θα καταβληθεί στο λογαριασμό στον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη ή το
επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων. Το παραπάνω αφορά νοικοκυριά που
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αποτελούνται από ένα μόνο άτομο ή από ένα ζευγάρι. Δεν ισχύει όταν στο
νοικοκυριό υπάρχουν και άλλα μέλη.
Για όποιον δεν επιθυμεί την αυτόματη καταβολή του μερίσματος, υπάρχει
δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης.
Προσοχή: Σε περίπτωση που πληρούσατε τις προϋποθέσεις της οίκοθεν καταβολής
και για το μέρισμα του 2017 και δεν πραγματοποιήθηκε η πληρωμή, σημαίνει ότι
υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τη διασταύρωση των στοιχείων σας. Το Υπουργείο
Οικονομικών σας προτρέπει φέτος, να ακολουθήσετε κανονικά τη διαδικασία
υποβολής αίτησης και να μην περιμένετε την αυτόματη υποβολή, προκειμένου να
αποφευχθεί αντίστοιχο πρόβλημα με την περσινή καταβολή.
Τα 6 βήματα της διαδικασίας συνοπτικά:
✓ Βήμα 1: Μπείτε στην πλατφόρμα
✓ Βήμα 2: Ελέγξτε τα στοιχεία σας
✓ Βήμα 3: Συμπληρώστε τον IBAN σας
✓ Βήμα 4: Ενημερώστε τους φιλοξενούμενούς σας να δώσουν την συγκατάθεση
τους
✓ Βήμα 5: Δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας
✓ Βήμα 6: Αποδεχθείτε το Κοινωνικό Μέρισμα του 2018.
Υποστήριξη πολιτών – Υποβολή ερωτημάτων
Για την υποστήριξη της εφαρμογής του κοινωνικού μερίσματος οι πολίτες μπορούν
να αναφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην ακόλουθη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@koinonikomerisma.gr.
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Οι ερωτήσεις θα ομαδοποιούνται και οι απαντήσεις θα προστίθενται στην σελίδα
των Συχνών Ερωτήσεων: https://www.koinonikomerisma.gr/Home/Info.
Τα τεχνικά προβλήματα θα επιλύονται το συντομότερο δυνατό, οπότε και οι πολίτες
που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους θα πρέπει να δοκιμάσουν να
την επανυποβάλλουν μετά από μερικές μέρες, και εντός πάντα της σχετικής
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Σχετικά αρχεία:
Ν.4579/2018
Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Κοινωνικό Μέρισμα 2018
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Κοινωνικό Μέρισμα 2018 μπορείτε να
βρείτε στο διαδικτυακό τόπο https://www.koinonikomerisma.gr/
Πηγή: https://www.minfin.gr/

ΕΟΠΥΥ: Αλλαγή ημέρας αιμοκάθαρσης λόγω αργιών του έτους 2018
Επειδή οι συνεδρίες αιμοκαθάρσεων που πραγματοποιούνται σε Μονάδες Χρόνιας
Αιμοκάθαρσης και Μονάδες Τεχνητού Νεφρού , της 25/12/2018 και της 1/1/2019
συμπίπτουν με τις αργίες Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς αντίστοιχα , για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων καθώς και των παρόχων, ο Οργανισμός
προτείνει τα κάτωθι :
Οι ασθενείς που θα υποβάλλονταν σε αιμοκάθαρση, την 24/12/2018 να
πραγματοποιήσουν την συνεδρία τους την 23/12/2018 , καθώς και οι
ασθενείς που θα υποβάλλονταν την 25/12/2018 να την πραγματοποιήσουν
την 24/12/2018
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Αντίστοιχα για την συνεδρία της 31/12/2018 να μεταφερθεί την 30/12/2018
και η συνεδρία της 1/1/2019 να μεταφερθεί την 31/12/2018
Προς αποφυγή προβλήματος κατά την καταχώρηση των συγκεκριμένων συνεδριών
στο edapy, δύναται να υποβληθούν και τιμολογηθούν κανονικά, με ημερομηνία
εκτέλεσης συνεδρίας σύμφωνα με τι καθιερωμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα τους
Πηγή: https://www.eopyy.gov.gr/article/ea7ccbef-4fcc-4da9-a09e-38dca36ded2a

Στις 27 Δεκεμβρίου 2018 η καταβολή των επικουρικών συντάξεων
Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)
ενημερώνει πως η καταβολή των επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2019
θα γίνει νωρίτερα, για τη διευκόλυνση των συνταξιούχων.
Συνεπώς η ημερομηνία πληρωμής των συντάξεων θα είναι η 27η Δεκεμβρίου 2018.
Πηγή: https://www.eteaep.gov.gr/web/post/category/press-release

Καθορίστηκαν με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη οι προθεσμίες και οι διαδικασίες
χορήγησης της στεγαστικής συνδρομής για την ανακατασκευή,
αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή των πληγέντων κτιρίων
από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
Μετά την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης του νομοθετικού πλαισίου για την
αποκατάσταση των κτηρίων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης
Ιουλίου 2018, στις περιοχές Ραφήνας, Μαραθώνα και Κινέτας, υπεγράφη και εστάλη
στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης
η υπουργική Απόφαση που αφορά στις προθεσμίες και διαδικασίες χορήγησης της
6

Τρίτη 11
Δεκεμβρίου
2018

Αριθ. Τεύχους: 409
Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

στεγαστικής συνδρομής από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καθώς και
για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή των πληγέντων
κτιρίων.
Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4579/2018 (Α’ 201) καθορίστηκαν περιορισμοί
δόμησης με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διαδικασίας κατάρτισης του
Ειδικού Χωρικού Σχεδίου της περιοχής Μάτι, τη διαμόρφωση του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος με κριτήριο την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τη διατύπωση
κινήτρων για την άμεση διάνοιξη οδών εντός των οικιστικών περιοχών, την
απομάκρυνση κτηρίων εντός περιοχών που διέπονται από τη δασική νομοθεσία, την
απομάκρυνση κτηρίων που βρίσκονται εντός περιοχής ρέματος, τη διασφάλιση της
επιτάχυνσης των διαδικασιών βελτίωσης του οδικού δικτύου και απόδοσης σε κοινή
χρήση των τμημάτων του παραλιακού μετώπου που θα υποδεικνύονται από το
Ειδικό Χωρικό Σχέδιο ως δίοδοι προς το θαλάσσιο μέτωπο του δικτύου κυκλοφορίας
πεζών, χωρίς να εμποδίζεται η αποκατάσταση των πληγέντων κτηρίων και η
χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για το σκοπό αυτό. Ειδικά προβλέπεται:
·

Η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών και η απαγόρευση εργασιών δόμησης

σε κρίσιμες για τον απρόσκοπτο σχεδιασμό του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου
υποπεριοχές,
·

Η δημιουργία κινήτρων για την άμεση διάνοιξη οδών, που καθορίζουν το

σχεδιασμό ασφαλούς οδικού δικτύου, με την οπισθοχώρηση άμεσα των κτηρίων
που έχουν βαριές βλάβες ή έχουν καταστραφεί,
·

Η απομάκρυνση κτηρίων από τις περιοχές που διέπονται από τη δασική

νομοθεσία ή που βρίσκονται εντός του μεγαλύτερου ρέματος και η χορήγηση
επιδόματος στέγασης για το σκοπό αυτό,
·

Η επιτάχυνση των διαδικασιών για τη συμπλήρωση του οδικού δικτύου και την

απόδοση σε κοινή χρήση των τμημάτων του παραλιακού μετώπου που θα
υποδεικνύονται από το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο ως δίοδοι προς το θαλάσσιο μέτωπο
του δικτύου κυκλοφορίας πεζών.
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Με τη δημοσίευση της Απόφασης που αφορά στις προθεσμίες και τις διαδικασίες
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής, ξεκινά η

υποβολή

φακέλων για

την

αποκατάσταση των κτηρίων, ενώ αναμένεται να υποβληθούν τουλάχιστον 550
αιτήσεις για χορήγηση οικοδομικών αδειών ανέγερσης και 3.500 αιτήσεις για
χορήγηση οικοδομικών αδειών επισκευής.
Προβλέπεται η χορήγηση αδειών με σύνταξη μελέτης από Μηχανικούς της αρμόδιας
Υπηρεσίας και προσδιορίζονται αναλυτικά όλα τα στάδια για τη χορήγηση
στεγαστικής συνδρομής, ανά περίπτωση αποκατάστασης. Οι άδειες επισκευής
χορηγούνται από τους κατά τόπους Τομείς Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών . Οι άδειες ανέγερσης χορηγούνται από τις κατά τόπους αρμόδιες
Υπηρεσίες Δόμησης. Η χορήγηση στεγαστικής συνδρομής, σε όλες τις περιπτώσεις
αποκατάστασης, καθορίζεται από τους αρμόδιους ΤΑΕΦΚ, του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
Πηγή:http://www.yme.gr/?getwhat=7&tid=21&aid=6570&id=0

Σχέδιο νόμου για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων(σε
δημόσια διαβούλευση)
Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Δραγασάκης έθεσε από 5-122018 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο «Νόμος
για την προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων». Με τη νομοθετική αυτή
πρωτοβουλία δημιουργείται πλαίσιο για την προσέλκυση Στρατηγικών επενδύσεων
που θα λειτουργούν στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας
όπως αυτή καθορίζεται στην Εθνική Στρατηγική για την Ανάπτυξη, με στόχο την
αύξηση της απασχόλησης.
Το σχέδιο νόμου κινείται συγχρόνως σε δύο άξονες. Πρώτον, στη δημιουργία ενός
πλαισίου πιο ελκυστικού και αποτελεσματικού για τους επενδυτές σε σχέση με το
υφιστάμενο, προσφέροντας ένα μεγάλο εύρος ωφελημάτων, ταυτόχρονα με μια
8
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ασφαλή, διαφανή, αλλά και ταχεία διαδικασία. Παράλληλα, διασφαλίζει καλύτερα το
δημόσιο

συμφέρον,

αποκτώντας

συγκεκριμένη

στόχευση,

προσελκύοντας

επενδύσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και εξασφαλίζοντας τη
μεγαλύτερη δυνατή διάχυση των ωφελειών από την υλοποίηση των επενδύσεων.
Οι στρατηγικές επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τα παρεχόμενα σε αυτές
κίνητρα, ενώ εισάγονται και κίνητρα για επενδύσεις στοχευμένες σε Έρευνα και
Ανάπτυξη καθώς και σε άλλους τομείς της οικονομίας όπως η βιομηχανία.
Εξορθολογίζονται οι υφιστάμενες διαδικασίες αδειοδότησης και θεσπίζονται νέες
διατάξεις που κατατείνουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω της ουσιαστικής
προετοιμασίας του επενδυτικού φακέλου και της παρακολούθησης της αδειοδοτικής
διαδικασίας.
Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε
κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του
προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του ανωτέρω νομοσχεδίου. Η διαβούλευση
θα διαρκέσει μέχρι 17/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.
Πηγή:http://www.opengov.gr/ypoian/?p=9828

Περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών με οικιστικές πυκνώσεις,
ιώδους περιγράμματος (σε δημόσια διαβούλευση)
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος,
έθεσε από 6/12/2018 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου
«Περιβαλλοντική διαχείριση των περιοχών με οικιστικές πυκνώσεις, ιώδους
περιγράμματος»
Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε
κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για
την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα
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διαρκέσει μέχρι τις 8/1/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00. Το σχέδιο νόμου και η
αιτιολογική έκθεση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
http://www.opengov.gr/minenv/?p=9728
Οι βασικοί πυλώνες που προβλέπονται για τις οικιστικές πυκνώσεις είναι:
1. Η

άμεση

προστασία

και

αποκατάσταση

των

περιοχών

με

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά και κρίσιμο φυσικό κεφάλαιο, δηλαδή Εθνικοί Δρυμοί, υγρότοποι
Ramsar, περιοχές Natura 2000, προστατευτικά και παραγωγικά δάση, ρέματα,
αιγιαλός και περιοχές αναδασωτέες από πυρκαγιά, περιοχές που συνολικά
εξαιρούνται από τη δυνατότητα υπαγωγής στο νόμο και επιταχύνεται η
αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
2. Η εισαγωγή του Δασικού Ισοζυγίου και των δράσεων αποκατάστασής του από τη
βλάβη που προξένησαν οι οικιστικές πυκνώσεις, όπως δασώσεις, αναδασώσεις και
άλλα δασοτεχνικά έργα, αλλά και των δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής για τα
Δάση, η οποία θεσμοθετήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα για πρώτη φορά από
την ίδρυση του ελληνικού κράτους.
3. Ο αυστηρός έλεγχος των πυκνώσεων για να μην αποτελέσουν παράθυρο
ικανοποίησης συμφερόντων και παραβατικότητας.
4. Η ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών στο 100% της χώρας,
περιλαμβάνοντας και τις προσωρινά εξαιρεθείσες οικιστικές πυκνώσεις, όπως έχει
δεσμευτεί το ΥΠΕΝ.
Στους πολίτες θα δίνεται τριπλή δυνατότητα:
1. Η υποβολή αντίρρησης
2. Η υποβολή πρόδηλου σφάλματος
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3. Η χρήση των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, δηλαδή η πληρωμή
ενιαίου δασικού προστίμου και η υπό προϋποθέσεις εξαίρεση από την κατεδάφιση
των κτιρίων.
Πηγές:http://www.opengov.gr/minenv/?p=9728
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=6016&language=el-GR

Σχέδιο Κανονισμού Καζίνο και των σχετικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (σε δημόσια διαβούλευση)
H Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) έθεσε σε δημόσια
ηλεκτρονική διαβούλευση σχέδιο Κανονισμού Καζίνο και των σχετικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΤΕΠ), σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4512/2018, προκειμένου
να διατυπωθούν οι απόψεις κάθε ενδιαφερόμενου. Οι απόψεις αυτές, καθώς και
τυχόν προτάσεις και πληροφορίες, θα συμβάλλουν στο πλέον άρτιο περιεχόμενο
του Κανονισμού, με την ενσωμάτωση της εμπειρίας των οικονομικών φορέων, τους
οποίους αφορά, των κοινωνικών και άλλων φορέων που ενδιαφέρονται, άμεσα ή
έμμεσα, για τον τομέα των τυχερών παιγνίων και κάθε πολίτη.
Η δημόσια διαβούλευση επί των σχεδίων Κανονισμού Καζίνο και ΤΕΠ θα
ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 17:00.
Το

σχέδιο

Κανονισμού

καζίνο

έχει

αναρτηθεί

στην

ισττοσελίδα

http://www.opengov.gr/consultations/?p=3532 και οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές
στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/consultations/?p=3623
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Δημόσια
διαβούλευση
Αδειοδότηση
σταθμών
ανεμογεννητριών έως 60 kW (σε δημόσια διαβούλευση)

μικρών

Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το
σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας,
στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων,
περιβαλλοντικών, χωροταξικών και πολεοδομικών θεμάτων, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτομέρεια, για την εγκατάσταση σε γήπεδα και τη σύνδεση με το δίκτυο
διανομής, σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή
ίσης των 60 kW, με βάση το άρθρο 4 του ν.4203/2013 (Α’ 235) όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν.4546/2018 (Α’ 101)».
Τα σχόλια και οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη
βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018 και
ώρα 14:00.
Δείτε εδώ το κείμενο Υπουργικής Απόφασης

Πηγή:http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=6014&language=el-GR

Ξεκινά άμεσα το πρόγραμμα πρόσληψης ψυχολόγων στα Δημοτικά
Σχολεία
Ξεκινά άμεσα το πρόγραμμα πρόσληψης ψυχολόγων κλάδου ΠΕ23 σε ομάδες
Δημοτικών Σχολείων αποτελούμενες από πέντε σχολικές μονάδες η καθεμία.
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με εγκύκλιό του ζητά από τους
Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να καταθέσουν έως τις 14 Δεκεμβρίου τις
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προτάσεις τους για τη συγκρότηση των ομάδων πέντε σχολείων με κριτήρια, μεταξύ
άλλων, την απόσταση μεταξύ των σχολικών μονάδων της κάθε ομάδας και τις
γεωγραφικές

ιδιαιτερότητες

της

περιοχής.

Οι

Περιφερειακές

Διευθύνσεις

Εκπαίδευσης θα διαβιβάσουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις εντός τριών ημερών.
Μετά τη συγκέντρωση των προτάσεων, το Υπουργείο θα προχωρήσει στην έκδοση
της σχετικής Υπουργικής Απόφασης.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε σχολικές μονάδες Γενικής
Εκπαίδευσης (λειτουργικά 10/θέσια και άνω Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία).
Η εγκύκλιος σε μορφή pdf
Πηγή:http://www.minedu.gov.gr/news/38662-07-12-18-ksekina-amesa-toprogramma-proslipsis-psyxologon-sta-dimotika-sxoleia

Δημοπρασία εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων
Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων
διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 625
εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 13 Δεκεμβρίου 2019.
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου
2018 (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.
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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 δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.
ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ 52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018, το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην
έκδοση εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων. Η έκδοση θα γίνει με δημοπρασία στην
οποία συμμετέχουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του Ελληνικού
Δημοσίου. Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου
2018 (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 11 Δεκεμβρίου 2018 έως και Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου
2018.
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2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή
μέχρι και την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018, για απεριόριστα ποσά αλλά στην
τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε
μερίδα του Σ.Α.Τ .Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται
μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η
Αστυνομική Ταυτότητα και ο Α.Φ.Μ.
Πηγή:https://www.minfin.gr/web/guest/-/demoprasia-entokon-grammation-52ebdomad-3?inheritRedirect=true&redirect=%2F

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας
ατόμων με αναπηρία
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
υλοποιεί τα τελευταία 3,5 χρόνια σειρά παρεμβάσεων, στηρίζοντας έμπρακτα τα
δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν στόχο την
ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ΑμεΑ,
τη στήριξη της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας και συνολικά τη βελτίωση της
καθημερινότητάς τους.
Στο πλαίσιο αυτό, καταργήσαμε το «χαράτσι» των 46 ευρώ στα ΚΕΠΑ, υλοποιούμε
τον ηλεκτρονικό φάκελο αναπηρίας και εξασφαλίσαμε πως από τον Ιανουάριο του
2019 όλα τα προνοιακά επιδόματα θα αποδίδονται από τον ΟΠΕΚΑ την ίδια μέρα,
κάθε μήνα.
Παράλληλα, με στόχο την αποϊδρυματοποίηση αλλάζουμε το καθεστώς των Στεγών
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) ώστε να συμπεριλαμβάνουν όλες τις αναπηρίες.
15
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Το επόμενο διάστημα δημιουργούμε 50 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης σε όλη
την Ελλάδα. Ιδρύουμε 100 Κέντρα Στήριξης της οικογένειας και ξενώνες για παιδιά
με αναπηρία και τους γονείς τους, ενώ αυξάνουμε τις κατασκηνώσεις ΑμεΑ και τις
κινητές μονάδες για τη βοήθεια των οικογενειών. Με τον νόμο για την Αναδοχή και
Υιοθεσία, θεσπίσαμε την επαγγελματική αναδοχή για τα Άτομα με Αναπηρία.
Επικαιροποιήσαμε τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας και
διευρύναμε από 43 σε πάνω από 150 τις μη αναστρέψιμες παθήσεις, για τις οποίες
η πιστοποίηση είναι εφ’ όρου ζωής, μεταξύ αυτών και η Σκλήρυνση κατά Πλάκας.
Όλοι οι πάσχοντες από Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία έχουν
δικαίωμα συνταξιοδότησης με πλήρη σύνταξη στην 15ετια. Επίσης, δώσαμε τη
δυνατότητα απονομής του επιδόματος βαριάς αναπηρίας από την Πρόνοια σε
ασφαλισμένους που αδυνατούν να λάβουν σύνταξη λόγω χρεών προς τον ΕΦΚΑ.
Εξαιρέσαμε το προνοιακό επίδομα αναπηρίας από το εισόδημα ώστε να μπορούν
να λαμβάνουν το ΚΕΑ και χαμηλόμισθα ΑμεΑ. Επεκτείναμε την καταβολή του
εξωιδρυματικού επιδόματος αναπηρίας (παρα-τετραπληγίας) και σε όσους πάσχουν
από παθήσεις που επιφέρουν τα ίδια αποτελέσματα με την παρα-τετραπληγία.
Θεσπίσαμε τη διατήρηση του δικαιώματος καταβολής σύνταξης ή επιδόματος
πρόνοιας σε όσους ψυχικά πάσχοντες εργάζονται, στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής
τους αποκατάστασης.
Τέλος, για τη στήριξη της εργασίας των Ατόμων με Αναπηρία, όσα ΑμεΑ
συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης, εργάζονται σε ΚΟΙΣΠΕ
και ΚΟΙΝΣΕΠ, δεν χάνουν το προνοιακό επίδομα αναπηρίας. Ενισχύουμε τις
ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης με 2 εκατ. ευρώ για να προσλάβουν ΑμεΑ, ενώ ο ΟΑΕΔ
σχεδιάζει πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πρακτικής
άσκησης, για την ένταξη στην εργασία 3.000 ΑμεΑ, ηλικίας 18-29 ετών.
Η προσπάθειά μας για την ουσιαστική και πολύπλευρη στήριξη των Ατόμων με
Αναπηρία είναι διαρκής και θα συνεχιστεί με αμείωτο ενδιαφέρον.
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Πηγή: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/11716.pdf

Παροχή ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ στην Ενημέρωση και την
Ψυχαγωγία
Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος
Παππάς και ο Υφυπουργός Λευτέρης Κρέτσος, υπέγραψαν Υπουργική Απόφαση
για τον καθορισμό των όρων και της διαδικασίας πρόσβασης των Ατόμων με
Αναπηρία (ΑμεΑ) στο τηλεοπτικό προϊόν, καθώς και των υποχρεώσεων που
προκύπτουν για τους τηλεοπτικούς σταθμούς κάθε κατηγορίας (ελεύθερη,
συνδρομητική, μη γραμμική τηλεόραση κ.ά.).
Η συγκεκριμένη απόφαση, σε εφαρμογή του νόμου 4488/2017, αποτελεί το πρώτο
σημαντικό βήμα για την παροχή ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ στην Ενημέρωση
και την Ψυχαγωγία.
Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί
σταθμοί ελεύθερης λήψης θα πρέπει, μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00:
Να μεταδίδουν δελτία Ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με
ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά λεπτών
ημερησίως.

Επίσης,

στα

κεντρικά

δελτία

Ειδήσεων

θα

πρέπει να

διασφαλίζεται η ροή όλων των εθνικών και διεθνών ειδήσεων με τη μορφή
κυλιόμενων τίτλων με χαμηλή ταχύτητα.
Να μεταδίδουν ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές, ελληνικές σειρές,
ντοκιμαντέρ κ.ά., με αναγραφή υποτίτλων, για τουλάχιστον τέσσερις ώρες την
εβδομάδα.
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Να μεταδίδουν στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή
υποτίτλων τις δημόσιες ανακοινώσεις εξαιρετικής πολιτικής σημασίας (π.χ.
διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας).
Να

μεταδίδουν

ανακοινώσεις

για

έκτακτα

γεγονότα,

όπως

φυσικές

καταστροφές, στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή
υποτίτλων.
Στην περίπτωση της ΕΡΤ, λόγω και της αποστολής της, προβλέπονται αυξημένες
υποχρεώσεις μετάδοσης προγράμματος προσβάσιμου στα ΑμεΑ, όπως ημερήσιο
14λεπτο δελτίο Ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη
αναγραφή

υποτίτλων

και

η

μετάδοση

ενημερωτικού

και

ψυχαγωγικού

προγράμματος για 12 ώρες εβδομαδιαίως με την αναγραφή υποτίτλων.
Η ισχύς της Υπουργικής Απόφασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2019. Η τήρηση
των υποχρεώσεων που προκύπτουν θα ελέγχεται από την αρμόδια Ανεξάρτητη
Αρχή, το ΕΣΡ.

Πηγή: http://www.mindigital.gr/

Αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και
άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης
Από 3/12/2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός 2018/302, για την αντιμετώπιση
του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής
μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης
εντός της εσωτερικής αγοράς.
Κλικ εδώ για το πλήρες κείμενο.
Πηγή:http://www.mindev.gov.gr/αντιμετώπιση-του-αδικαιολόγητου-γεω/
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Υπογραφή κοινού κειμένου από εκπροσώπους 19 κρατών -μελών
για την προαγωγή της ισότητας των «ΛΟΑΤΚΙ»
Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη
Αχτσιόγλου, κατά τη διάρκεια της Συνόδου του Συμβουλίου Υπουργών για θέματα
Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της Ε.Ε. (EPSCO) υπέγραψε κοινό
έγγραφο (Non Paper) με άλλα 18 κράτη- μέλη, σχετικά με την προαγωγή της
ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ.
Οι Υπουργοί, παρότι αναγνωρίζουν την προσπάθεια για την αντιμετώπιση των
ανισοτήτων και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας
φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου, τόσο από την προηγούμενη
Επιτροπή, με την έκδοση του Καταλόγου Δράσεων για την Προώθηση της Ισότητας
των ΛΟΑΤΚΙ και την υλοποίηση δράσεων, όσο και από κάποιες χώρες, με την
ανάληψη πρωτοβουλιών προς αυτήν την κατεύθυνση, ωστόσο επισημαίνουν την
ανάγκη για μεγαλύτερη και συστηματικότερη προσπάθεια για την προστασία και
διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
Οι Υπουργοί καλούν την επόμενη Επιτροπή, να υιοθετήσει μια στρατηγική που θα
θέτει ως προτεραιότητα την προώθηση της ισότητας και ευημερίας της ΛΟΑΤΚΙ
κοινότητας και την ουσιαστική αντιμετώπιση της περιθωριοποίησής της. Μια
στρατηγική που θα αξιοποιεί τις καλές πρακτικές τόσο σε εθνικό όσο και σε
κοινοτικό επίπεδο και θα διευκολύνει τα κράτη- μέλη στην υλοποίηση πολιτικών με
στόχο την προστασία των δικαιωμάτων και τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς
αποκλεισμούς.
Το κείμενο συνυπογράφουν τα εξής κράτη- μέλη: Ελλάδα, Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχία,
Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο,
Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο.
Πηγή: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/11730.pdf
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Νομοθετική διάταξη για ειδικά μισθολόγια
Σε συνέχεια της ψήφισης από τη Βουλή των νομοθετικών διατάξεων για την
καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού σε κατηγορίες ειδικών μισθολογίων και ενόψει
της έκδοσης των εφαρμοστικών κοινών υπουργικών αποφάσεων για την καταβολή
του ως άνω ποσού στους δικαιούχους, το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι θα
προβεί άμεσα στην κατάθεση νομοθετικής διάταξης, η οποία θα προβλέπει ότι, κατ’
εξαίρεση, η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το εισόδημα αυτό
εξαντλείται μετά την παρακράτηση 20% στο καταβαλλόμενο ποσό, που ορίζεται από
τις γενικές φορολογικές διατάξεις (άρθρο 60 του ν.4172/2013).
Πηγή: https://www.minfin.gr/web/guest/-/dt-nomothetike-diataxe-gia-eidika-

misthologia?inheritRedirect=true&redirect=%2F

Εγκύκλιος για την αποστολή στοιχείων για τη συγκρότηση των
πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου
Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2019 έως 31.12.2020
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με εγκύκλιό του (ΑΔΑ:6ΖΑΟ465ΧΘΨΒΕΖ), ζητά από τις υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται την αποστολή στοιχείων για
τη

συγκρότηση

των

Πρωτοβάθμιων

Πειθαρχικών

Συμβουλίων

και

του

Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με θητεία από 1-1-2019 μέχρι 31-122020, δεδομένου ότι η θητεία των ήδη υφιστάμενων λήγει στις 31-12- 2018.
Η εγκύκλιος έχει αναρτηθεί σε μορφή doc και pdf στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησηςhttp://www.minadmin.gov.gr/?p=33270
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4η εφαρμογή του μέτρου επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών
του Τ.Π. & Δανείων
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της νέας πολιτικής ρυθµίσεων δανείων στεγαστικού
τοµέα του Τ.Π. & ∆ανείων, ενηµερώνουµε τους δανειολήπτες του Ταµείου ότι από
τη Δευτέρα 03/12/2018 ξεκίνησε η σταδιακή καταβολή σε περίπου 80.000
συνεπείς δανειολήπτες - υπόχρεους πάσης φύσεως δανείων στεγαστικού
τοµέα, τιτλοποιηµένων και µη, του αναλογούντος της επιβράβευσης ποσού
για το α΄ εξάµηνο του 2018.
Υπενθυµίζουµε ότι το µέτρο της επιβράβευσης εφαρµόστηκε για 1η φορά τον Ιούνιο
του 2017 και προβλέπει την επιστροφή τόκων λόγω µείωσης του επιτοκίου των
στεγαστικών δανείων των συνεπών δανειοληπτών του Ταµείου σε ποσοστό 1%
µεσοσταθµικά επί του άληκτου κεφαλαίου αυτών σε ετήσια βάση. Το µέτρο θα
επαναλαµβάνεται ανά εξάµηνο.
Παρακαλούνται οι δανειολήπτες του Ταµείου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης
στον ορισµό του «συνεπούς δανειολήπτη» και δεν έχουν µέχρι σήµερα
γνωστοποιήσει τον IBAN αριθµού λογαριασµού τους, ατοµικού ή κοινού, που
τηρούν σε Τραπεζικό Ίδρυµα της χώρας, όπως προβούν άµεσα στη γνωστοποίηση
αυτού

µέσω

του συνδέσµου

«eServices/Ηλεκτρονικές

Υπηρεσίες»

της

ιστοσελίδας του Ταµείου (www.tpd.gr).
Η διαδικασία απόδοσης του ποσού της επιβράβευσης στους τραπεζικούς
λογαριασµούς των ως άνω δικαιούχων θα γίνεται κατά στάδια και για όσο χρονικό
διάστηµα χρειαστεί, µέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούµενων ελέγχων.
Πηγή: http://www.tpd.gr/wp-content/uploads/2018/epivravefsi4.pdf
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Παράταση της έκθεσης «Το ναυάγιο των Αντικυθήρων» στο
Μουσείου του Παλατιού στην Απαγορευμένη Πόλη του Πεκίνου
Θετικά γνωμοδότησε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την παράταση της
έκθεσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου «Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων»
(στην κινεζική

"Θησαυροί του Αιγαίου")

στο

Μουσείο

του Παλατιού της

Απαγορευμένης Πόλης του Πεκίνου, μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2019.
Η έκθεση που εγκαινίασε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Δρ. Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη στις 14 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει
περισσότερα από 350 μοναδικά αρχαία αριστουργήματα, μεταξύ των οποίων
εμβληματικά τέχνεργα, όπως η χάλκινη κεφαλή φιλοσόφου, αλλά και αντίγραφο του
περίφημου Μηχανισμού των Αντικυθήρων, τα οποία ταξίδεψαν στο Μουσείο του
Παλατιού, εντός της Απαγορευμένης Πόλης με τα αυτοκρατορικά ανάκτορα, που
είναι ένα από τα διασημότερα της Κίνας με παγκόσμια αίγλη και με την υψηλότερη
επισκεψιμότητα όλων των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς της Κίνας η οποία
φτάνει τους 40.000 επισκέπτες ημερησίως. Μόνο την πρώτη μέρα που η ελληνική
έκθεση ήταν ανοιχτή στο κοινό, υποδέχθηκε 16.000 επισκέπτες.
Η ελληνική έκθεση στην Κίνα, θεωρείται εξαιρετικά επιτυχής, καθώς προσελκύει
συνεχώς περίπου 16.500 επισκέπτες κάθε μέρα, αριθμός πολύ υψηλός ακόμη και
για τα δεδομένα του εν λόγω μουσείου, υψηλότερος από τον αντίστοιχο αριθμό
παρόμοιων εκθέσεων στο Μουσείο του Παλατιού.
Εκτεταμένη είναι η κάλυψη των κινεζικών διαδικτυακών, τηλεοπτικών και έντυπων
μέσων ενημέρωσης, τα οποία αναφέρονται με εγκωμιαστικά σχόλια, προβάλλοντας
τη σημασία της έκθεσης από μουσειολογική αλλά και επιστημονική-αρχαιολογική
άποψη. Πιο συγκεκριμένα, αναδεικνύουν τον πλούτο και την ποικιλία των
αντικειμένων της έκθεσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο Πεκίνο, το
ιστορικό της ανακάλυψης του Ναυαγίου και τα όσα αυτό σηματοδότησε για την
εξέλιξη της ενάλιας αρχαιολογίας στην Ελλάδα και διεθνώς αλλά και τη γόνιμη
ελληνοκινεζική συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού.
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Παράλληλα, με μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται η λαμπρή κινεζική έκθεση του ίδιου
μουσείου στο Μουσείο Ακρόπολης «Από την Απαγορευμένη Πόλη αυτοκρατορικά
διαμερίσματα του Qianlong», που εγκαινιάστηκε παρουσία του Πρόεδρου της
Δημοκρατίας από τον Υφυπουργό Πολιτισμού Κώστα Στρατή ταυτόχρονα με την
ελληνική έκθεση στην Κίνα και θα διαρκέσει επίσης έως τις 14 Φεβρουαρίου.
Πηγή: https://www.culture.gr/el/information/SitePages/view.aspx?nID=2508

«Οριστικοί πίνακες Αξιολόγησης Συμπληρωματικής Προκήρυξης
Ειδικοτήτων για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου,
για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη και 1ης Θεσσαλονίκης του Ο.Α.Ε.Δ.,
σχ. έτους 2018-2019»
Τη Δευτέρα 10/12/2018, αναρτήθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Αξιολόγησης για την
πρόσληψη Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας Ρέντη και 1ης Θεσσαλονίκης
του Ο.Α.Ε.Δ., σχ. έτους 2018-2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 81419/15-11-2018
Συμπληρωματική Προκήρυξη του Οργανισμού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 25788/Δ1/8941 (ΦΕΚ 2264/Β΄/15-06-2018) Απόφαση της Υπουργού και
του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι
οριστικοί πίνακες αξιολόγησης έχουν αναρτηθεί στις Εκπαιδευτικές Μονάδες (ΕΠΑ.Σ
Μαθητείας Ρέντη και 1ης Θεσσαλονίκης) του Οργανισμού και στην Ιστοσελίδα του
Ο.Α.Ε.Δ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.
Πηγή: http://www.oaed.gr/
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Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η 1ΠΔ/2018 Πρόσκληση –
Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ
Γνωστοποιήθηκε στις 7.12.2018 ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για
δημοσίευση η 1ΠΔ/2018 Πρόσκληση - Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, που αφορά στην
κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, κατ’
εφαρμογή του άρθρου 82 του ν. 4483/2017, από προσληφθέντες, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), από 1.1.2008 μέχρι
31.10.2010, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων.
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Πρόσκλησης - Ανακοίνωσης έχουν
καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων) και θα
καλυφθούν από υποψήφιους που περιλαμβάνονται στους αναρτηθέντες την
31.5.2018 στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.
Πίνακες Κατάταξης.

Πίνακας Θέσεων

Πηγή: http://www.asep.gov.gr/
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