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Εκδήλωση της Google Hellas και της Περιφέρειας Κρήτης για την

επέκταση της τουριστικής περιόδου

Η Google Hellas και η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους για την
ανάπτυξη του τουρισμού στην Κρήτη όλο το χρόνο, μέσω της ενίσχυσης των
ψηφιακών δεξιοτήτων για τις τοπικές επιχειρήσεις και της ψηφιακής ανάδειξης του
πολιτισμού, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, τη Δευτέρα
5 Μαρτίου 2018.
Η πρωτοβουλία είναι μέρος του Grow Greek Tourism Online της Google, τελεί υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και εντάσσεται στις δράσεις
της Εθνικής Συμμαχίας για την Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και της
Εργασίας στην Ελλάδα.
Το

πρόγραμμα

για

την

Κρήτη

ανακοίνωσαν

σε

ειδική

εκδήλωση,

ο

Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης και η Διευθύντρια Marketing της
Google στην Ελλάδα κα Μαρία Φουντά. Την εκδήλωση χαιρέτισε η Υπουργός
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα Όλγα Γεροβασίλη. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ιωάννης-Οδυσσέας Λ. Ζώρας, ενώ
παρέθεσε

ομιλία

και

ο

Προϊστάμενος

Γενικής

Διεύθυνσης

Δημόσιων

Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Έλληνας
Ψηφιακός Πρωταθλητής, κ. Νίκος Μιχαλόπουλος.
Για τον σκοπό του προγράμματος, η Google, σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Κρήτης, αναλαμβάνει τη δωρεάν εκπαίδευση των τοπικών επιχειρήσεων σε
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ψηφιακές δεξιότητες και εργαλεία για την ενίσχυση της διαδικτυακής τους
παρουσίας. Συγκεκριμένα, μια ομάδα 5 ειδικών συμβούλων (Online Advisors) του
προγράμματος Grow Greek Tourism Online θα εγκατασταθεί στην Κρήτη
προκειμένου να υποστηρίξει τις τουριστικές επιχειρήσεις του νησιού. Θα
προσφέρουν τόσο ομαδικά σεμινάρια όσο και κατ’ ιδίαν συναντήσεις όπου θα
εκπαιδεύουν και θα βοηθούν τις επιχειρήσεις να καταχωρίσουν όλες τις σημαντικές
πληροφορίες επικοινωνίας στους χάρτες και την αναζήτηση μέσω του Google My
Business. Οι Online Advisors θα παρέχουν επιπρόσθετα στις επιχειρήσεις τη
δωρεάν δημιουργία μίας εικονικής περιήγησης 360 μοιρών, η οποία θα φιλοξενείται
στην πλατφόρμα Google Street View και θα επιτρέπει στους δυνητικούς επισκέπτες
των επιχειρήσεων να περιηγηθούν στο εσωτερικό τους πριν ακόμα φτάσουν στο
νησί.
Οι ειδικοί σύμβουλοι θα είναι άμεσα διαθέσιμοι, ξεκινώντας με τις τουριστικές
επιχειρήσεις που παραμένουν ανοιχτές πέραν της καλοκαιρινής σεζόν.
Η εν λόγω συνεργασία αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα της πρωτοβουλίας της
Google που έχει εκπαιδεύσει πάνω από 86.000 Έλληνες, επαγγελματίες του
τουρισμού και μελλοντικά στελέχη του κλάδου, σε όλη την χώρα κατά την τριετή
διάρκεια του προγράμματος. Σύμφωνα με έρευνα, το 67% των εκπαιδευμένων
επιχειρηματιών επιβεβαίωσαν ότι είδαν συγκεκριμένα εμπορικά αποτελέσματα, ενώ
το 81% του συνόλου των εκπαιδευμένων ανέφερε ότι άλλαξε τον τρόπο που
χρησιμοποιεί το διαδίκτυο μετά την εκπαίδευση που έλαβαν.
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε μέσα από τις εθνικές δράσεις του προγράμματος:
Τη

δωρεάν

πλατφόρμα

διαδικτυακής

εκπαίδευσης

https://learndigital.withgoogle.com/greektourism/ με μαθήματα και βέλτιστες
πρακτικές σε τομείς όπως η δημιουργία online παρουσίας μιας επιχείρησης,
social media marketing κ.α.
Τα ομαδικά σεμινάρια και τις προσωπικές συναντήσεις σε περισσότερες από 80
πόλεις της Ελλάδας για τουριστικές επιχειρήσεις και
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Τα δωρεάν σεμινάρια σε πάνω από 40 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε όλη τη χώρα
που συνεχίζονται και αυτή τη χρονιά.
Τέλος, ανακοινώθηκε η συνεργασία της Google με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για τη
ψηφιοποίηση των θησαυρών του Μουσείου της αρχαίας Ελεύθερνας και της
ανάδειξής τους στην πλατφόρμα πολιτισμού Google Arts & Culture, με σκοπό την
ενίσχυση του θεματικού τουρισμού.

Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας
καταπολέμηση της έμφυλης βίας

των

φύλων

και

την

Το Υπουργείο Εσωτερικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την
προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης
βίας. Με την παρούσα νομοθετική πρόταση εισάγεται για πρώτη φορά στην εθνική
έννομη τάξη αυτοτελές θεσμικό πλαίσιο με αντικείμενο την προώθηση της
ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας,
δεδομένου ότι, έως σήμερα, τα ζητήματα έμφυλων διακρίσεων ή άσκησης έμφυλης
βίας επιλύονται με την εφαρμογή διατάξεων οικογενειακού ή εργατικού δικαίου ή
δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και υπό το φως σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών ή με
την εφαρμογή διατάξεων υπερνομοθετικής ισχύος, όπως το ίδιο το Σύνταγμα της
χώρας ή και διεθνείς συνθήκες τις οποίες η Ελλάδα έχει κυρώσει.
Στο πλαίσιο αυτό, και επειδή σε κοινωνίες με μακρά πατριαρχική παράδοση, όπως
η ελληνική, την ανωτέρω υποβάθμιση υφίσταται το γυναικείο φύλο, του οποίου ο
λόγος βρίσκεται στο περιθώριο εν συγκρίσει με την αισθητά μεγαλύτερη οικονομική
και πολιτική ισχύ του ανδρικού φύλου στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο, το παρόν σχέδιο
νόμου επιδιώκει να δημιουργήσει τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για την
πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την άρση των έμφυλων
διακρίσεων σε όλα τα πεδία της δημόσιας, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, με την
πρόβλεψη πολιτικών, μέτρων και δράσεων που θα υλοποιούνται εκ μέρους της
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Πολιτείας, αλλά και εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών και των συλλογικών τους
οργανώσεων.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 20 Μαρτίου και ώρα 15:00.
Για να δείτε το σχέδιο νόμου πατήστε εδώ
Για να δείτε την αιτιολογική έκθεση πατήστε εδώ
Πηγή: http://www.opengov.gr/ypes/?p=5597

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας
συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών
εισφορών στον ΕΦΚΑ
Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 773/Β’/6-3-2018)

και

αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», με ΑΔΑ: 6Ι06465Θ1Ω-5ΘΚ, η υπ’ αριθμ. πρωτ.
Δ.15/Δ’/12061/293/1-3-2018 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αναστασίου Πετρόπουλου, με την οποία
καθορίζεται η διαδικασία η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των
αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ).
Σύμφωνα με την απόφαση, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ
συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές, ρυθμισμένες ή μη,
των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ και τους τρίτους φορείς, για τους οποίους ο ΕΦΚΑ
συνεισπράττει εισφορές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οφειλές ή, εάν, ύστερα
από το συμψηφισμό, προκύπτει υπόλοιπο ποσό, αυτό επιστρέφεται άτοκα στους
δικαιούχους. Κατ΄ εξαίρεση, το προς επιστροφή χρηματικό ποσό επιστρέφεται
εντόκως, έπειτα από αμετάκλητη απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, με βάση τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του Δημοσίου (κ.δ. της
26.6/10.7.1944,ΦΕΚ 139, Α’), εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη δικαστική
απόφαση.
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Ως αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που
καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία και, για τα οποία, βάσει της
κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. Κατ΄ εξαίρεση δεν
θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές χρηματικά ποσά
που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου ασφάλισης,
λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης.
Ο συμψηφισμός ή η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών αφορά σε
χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ του κλάδου κύριας ασφάλισης και
λοιπών παροχών του ΕΦΚΑ, καθώς και για χρηματικά ποσά που έχουν εισπραχθεί
αχρεωστήτως από τον ΕΦΚΑ υπέρ του ΕΤΕΑΕΠ, του ΕΟΠΥΥ, του ΟΑΕΔ, καθώς
και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές.
Για το συμψηφισμό ή την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, α) σε
περίπτωση μισθωτών ασφαλισμένων, υποβάλλεται σχετικό αίτημα από το
δικαιούχο, ασφαλισμένο ή/και εργοδότη, των αχρεωστήτως καταβληθέντων
χρηματικών

ποσών,

β)

σε

περίπτωση

ελευθέρων

επαγγελματιών

ή

αυτοαπασχολουμένων ή αγροτών, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά
επιστρέφονται στους ανωτέρω δικαιούχους, κατόπιν αίτησης, μετά την ολοκλήρωση
της ετήσιας διαδικασίας εκκαθάρισης που προβλέπεται από το άρθρο 2 παρ. 14 και
15 της αριθ. οικ. 61502/3399/ 30-12-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4330, Β΄),
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 25599/1453/ 2-6-2017 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1942, Β΄) και της αριθ. οικ.61501/3398/30-12-2016 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 4330, Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 25598/1452/2-6-2017
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1977, Β΄). Οι ανωτέρω δικαιούχοι μπορούν, με
αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός διμήνου από την ημερομηνία κοινοποίησης
στους ασφαλισμένους της ως άνω προβλεπόμενης διαδικασίας εκκαθάρισης
ασφαλιστικών εισφορών, να ζητήσουν να παραμείνει το προς επιστροφή
αχρεωστήτως καταβληθέν χρηματικό ποσό στον ΕΦΚΑ ως πιστωτικό υπόλοιπο,
συμψηφιζόμενο με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
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Σε περίπτωση που ο δικαιούχος των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών έχει
υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών, της οποίας οι όροι τηρούνται, το προς
επιστροφή χρηματικό ποσό συμψηφίζεται με τις τρέχουσες δόσεις της ρύθμισης.
Οι

αχρεωστήτως

καταβληθείσες

εισφορές

υπέρ

τρίτων

φορέων

που

συνεισπράττονται από τον ΕΦΚΑ, επιστρέφονται από αυτόν, σύμφωνα με τη
διαδικασία της παρούσας και βαρύνουν τον αντίστοιχο φορέα υπέρ του οποίου έγινε
η είσπραξη.
Τα προβλεπόμενα από τα ανωτέρω άρθρα έχουν εφαρμογή:
α) σε περιπτώσεις που προκύπτει επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών
εισφορών, σύμφωνα με τα ανωτέρω και η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί ή θα
γεννηθεί, μετά την 1/1/2017,
β) σε εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που
έχουν υποβληθεί στους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικούς οργανισμούς,
εξαιρουμένου του Δημοσίου, μέχρι 31/12/2016, βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο
της διοικητικής διαδικασίας, και η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί, μέχρι τις 31/12/2016.

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην πράξη - Εγκρίθηκε το έργο
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ»
Εγκρίθηκε, στις 6-3-2018, το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ», από τον Υπουργό Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης κ. Νίκο Παππά. Αντικείμενό του έργου
αποτελεί η τεχνολογική αναβάθμιση των υποδομών του ελληνικού Δημοσίου και η
παροχή δικτυακών υπηρεσιών που θα εξασφαλίζουν γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση,
ικανή να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες ενός ψηφιακού Δημοσίου.
Πρόκειται για ένα έργο πληροφορικής, «καταλύτη» για την εφαρμογή της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα, το οποίο άρχισε να σχεδιάζεται στα τέλη
του 2009 χωρίς, μέχρι σήμερα, να έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του.
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Με τη συστηματική συνεργασία και τη συντονισμένη προσπάθεια των στελεχών των
Υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης, καθώς και του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το έργο
ενεργοποιείται ξανά, ώστε να εξασφαλίσει:
Ευρυζωνική

κάλυψη

σε

περίπου

34.000

δημόσια

κτίρια,

συμπεριλαμβανομένων των σχολείων.
Παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων σε 375 ασύρματα σημεία πρόσβασης για
το κοινό (public hotspots).
Υψηλές ταχύτητες σύνδεσης έως 1 Gbps σε δημόσιους φορείς.
Δυνατότητα

ασφαλούς

χρήσης

βίντεο,

τηλεσυνεργασίας

και

mobile

τεχνολογιών.
Παροχή νέων τηλεματικών υπηρεσιών.
Πλήρη αξιοποίηση των 68 Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών
Ινών (ΜΑΝ).
Δραστική μείωση των ετήσιων τηλεπικοινωνιακών δαπανών του ελληνικού
Δημοσίου έως 100 εκατ. ευρώ.

Με το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, οι δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ
τους ταχύτερα και με χαμηλότερο κόστος, διευκολύνοντας ταυτόχρονα τις
συναλλαγές των πολιτών με Δημόσιο.
Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2018, με τριετή
ορίζοντα ολοκλήρωσης και με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και εθνικούς
πόρους.
Για τα δείτε Γράφημα σχετικό με τα οφέλη που θα επιφέρει η υλοποίηση του
έργου πατήστε εδώ
Πηγή: http://www.mindigital.gr
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Ενδιαφέρον για έρευνες υδρογονανθράκων σε Κρήτη και Ιόνιο
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διεθνείς διαγωνισμοί για την παραχώρηση
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες
περιοχές Δυτικά και Νοτιοδυτικά Κρήτης, καθώς και Ιόνιο. Στην πρώτη περίπτωση
προσφορά υπέβαλε κοινοπραξία των Total-ExxonMobil-ΕΛΠΕ και στη δεύτερη
κοινοπραξία των Repsol-ΕΛΠΕ.
Το επόμενο διάστημα θα γίνει αξιολόγηση των προσφορών από την Ελληνική
Διαχωριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων, στη βάση της οποίας θα προχωρήσει η
ανάδειξη του Επιλεγέντος Αιτούντος από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
Πηγή:

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=5451&language=el-

GR

Υποβολή οικονομικών στοιχείων στον κόμβο διαλειτουργικότητας
του Υπουργείου Εσωτερικών
Το Υπουργείο

Εσωτερικών, με εγκύκλιό του (ΑΔΑ: ΩΨΩΡ465ΧΘ7-ΤΡ4),

ενημερώνει τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας σχετικά με την έκδοση της
αρ. 2816/30.01.2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 350) με την οποία
καθορίζονται o τύπος, το περιεχόμενο των στοιχείων, ο χρόνος και ο τρόπος
ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων
οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και
κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας.
Με την ως άνω απόφαση, ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ αναδεικνύεται
στο βασικό σύστημα άντλησης και επεξεργασίας των οικονομικών στοιχείων των
φορέων της αυτοδιοίκησης.
Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 της σχετικής απόφασης, η διάθεση
οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας από τους δήμους και τις
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περιφέρειες επεκτείνεται και στα νομικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης αρχής
γενομένης από τα στοιχεία μηνός Ιανουαρίου 2018. Ειδικότερα για τα νομικά
πρόσωπα, προβλέπεται ότι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διάθεση των
οικονομικών

στοιχείων

Ιανουαρίου

και

Φεβρουαρίου

2018

στον

Κόμβο

Διαλειτουργικότητας μέχρι την 31η Μαρτίου 2018.
Σκοπός της εγκυκλίου είναι η παροχή των απαραίτητων οδηγιών στους υπόχρεους
φορείς προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και έγκαιρα στο σύνολο των
υποχρεώσεων που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην υποβολή
οικονομικών στοιχείων όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με την αρ. 2816/30.01.2018
απόφαση.
Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ
Πηγή: http://www.ypes.gr

Προγραμματισμός για την υποβολή αίτησης-δήλωσης υποψηφίων
για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους
2018
Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, πρέπει να
υποβάλουν στο Λύκειό τους σχετική Αίτηση-Δήλωση εντός του Μαρτίου του έτους
συμμετοχής τους. Το διάστημα για την

υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των

υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις
των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, προγραμματίζεται για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Μαρτίου 2018, κατόπιν και νεότερης εγκυκλίου που θα ακολουθήσει.
Στο ίδιο διάστημα (δεύτερο δεκαπενθήμερο Μαρτίου) οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/ριες
και απόφοιτοι) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές
δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, θα πρέπει να
υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.
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Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι/ες για το 10% των θέσεων χωρίς
νέα εξέταση δεν υποβάλλουν Αίτηση-Δήλωση, αλλά κατευθείαν μηχανογραφικό
δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΑΕΝ,
υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις
προκαταρκτικές εξετάσεις.
Για να δείτε την εγκύκλιο πατήστε εδώ.
Πηγή: http://www.minedu.gov.gr

Δημοπρασία εντόκων Γραμματίων 52 εβδομάδων
Την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων
διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού 625
εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 15 Μαρτίου 2019.
Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 16 Μαρτίου 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.
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
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Την Τετάρτη 14 Μαρτίου 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 16 Μαρτίου 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 13 Μαρτίου 2018 έως και Πέμπτη 15
Μαρτίου 2018.
2. Εντός πέντε εργάσιμων ημερών μετά την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή
μέχρι και την Παρασκευή 23 Μαρτίου 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:http://www.minfin.gr/web/guest/-/demoprasia-entokongrammation-52-ebdomadon?inheritRedirect=true
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Ανακοίνωση ΟΑΕΔ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην
ΣΟΧ1/2018
Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ ότι η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων
των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σύμφωνα με την
ΣΟΧ1/2018 καθορίζεται από την 09/03/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00
π.μ. μέχρι και την 19/03/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ.
πρωτ. 11205/14-2-2018 Ανακοίνωση καθώς επίσης και στο αντίστοιχο παράρτημα
αυτής. Η εκτυπωμένη αίτηση υπογεγραμμένη με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
είτε θα αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός της ανωτέρω
προθεσμίας

είτε

θα

κατατίθεται

αυτοπροσώπως

ή

από

άλλο

νομίμως

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στο κτίριο της Διοίκησης ΟΑΕΔ, Εθνικής Αντίστασης
8, Άλιμος, Τ.Κ.17456 κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 π.μ. έως
15:30.
Επισημαίνεται ότι η αίτηση συμμετοχής υπογεγραμμένη με τα επισυναπτόμενα
δικαιολογητικά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα πρέπει να
αναγράφονται: τα στοιχεία του αιτούντος και ο αριθμός πρωτοκόλλου, με την ένδειξη
«Αίτηση για την ανακοίνωση της ΣΟΧ1/2018».
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη ταχυδρομική αποστολή ή αυτοπρόσωπη κατάθεση της αίτησης και
των

απαιτούμενων

δικαιολογητικών

εντός

της

ορισθείσας

προθεσμίας

συνεπάγεται την απόρριψη των υποψηφίων.
Για
την
υποβολή
της
http://ek.oaed.gr/SOXAithseis/

αίτησης

μεταβείτε

στην

ιστοσελίδα

Πηγή: http://www.oaed.gr/-/anakoinose-gia-ten-ypobole-aiteseon-symmetochessten-soch1-2018
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Υπογράφηκαν 12 νέες αποφάσεις για τη χορήγηση εφάπαξ
οικονομικής ενίσχυσης ανέργους πρώην εργαζόμενους και
εργαζόμενους σε επίσχεση
H Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη
Αχτσιόγλου, υπέγραψε 12 νέες αποφάσεις για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής
ενίσχυσης ύψους χιλίων ευρώ σε 1.592 ανέργους πρώην εργαζόμενους και
εργαζόμενους σε επίσχεση εργασίας, των εξής επιχειρήσεων:
«Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία Ανώνυμη Εταιρεία» σε 520 άτομα
«SHELMAN (ΣΕΛΜΑΝ) Α.Ε.» σε 391 άτομα
«Δημοσιογραφικός

Οργανισμός

Λαμπράκη

(Δ.Ο.Λ.)

Α.Ε.»

και

των

θυγατρικών της: «ΔΟΛ DIGITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» & «HEARST ΔΟΛ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» σε
326 άτομα
«ΕΥΡΩΠΗ Πρακτορείο Διανομής Τύπου Α.Ε.» σε 101 άτομα
«ΧΟΝΤΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε 91
άτομα
«ΕΞΠΡΕΣ – Δ.ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε 40 άτομα
«ΑΦΟΙ ΚΑΡΥΠΙΔΗ Α.Ε.» σε 40 άτομα
«Ραδιοφωνικές επιχειρήσεις ΒΗΜΑ FM Α.Ε.» σε 29 άτομα
«ΕΔΗΚΑ Α.Ε.» σε 25 άτομα
«ΕΥΒΟΙΑ MARKET ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ» σε 13 άτομα
«METROPOLIS

Α.Ε.Ε.»,

«ΠΑΝΔΩΡΑ

Α.Ε.»,

«ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ

ΕΠΕ»,

«ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΕΠΕ» (Όμιλος ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ) σε 11 άτομα
«ΙΜΑΚΟ ΜΗΝΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»
σε 5 άτομα Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο εργαλείο, θα συνεχίσει να
εργάζεται με γνώμονα την στήριξη της κοινωνίας και την επούλωση των
πληγών της κρίσης.
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Πηγή: http://www.ypakp.gr/uploads/docs/11108.pdf

Δεύτερη Ενημερωτική Ημερίδα για την Πιλοτική Εφαρμογή της
Περιγραφικής Αξιολόγησης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση στο
ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις 16 Μαρτίου 2018
Στο πλαίσιο της Δράσης 1: «Επιμόρφωση για την Εισαγωγή της Περιγραφικής
Αξιολόγησης

στην

Υποχρεωτική

Εκπαίδευση»

της

Πράξης:

«Παρεμβάσεις

επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού
συστήματος», MIS 5004204, την οποία υλοποιεί το Ι.Ε.Π., και για την υποστήριξη
της πιλοτικής εφαρμογής της περιγραφικής αξιολόγησης στα σχολεία του
προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα επιμόρφωσης των Σχολικών
Συμβούλων

Παιδαγωγικής

Ευθύνης

και

Ειδικοτήτων

των

πιλοτικών

σχολείων την Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018, και ώρα 10.00 – 16.00 στο
ΥΠ.Π.Ε.Θ., στις αίθουσες Γαλάτεια Σαράντη και “Jacqueline de Romilly, από τα μέλη
της Επιστημονικής Επιτροπής της Δράσης.
Η επιμορφωτική ημερίδα θα αναμεταδίδεται ζωντανά από την ιστοσελίδα του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. και θα μαγνητοσκοπηθεί. Το σχετικό βίντεο θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Την ημερίδα δύνανται να παρακολουθήσουν (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) όλοι οι
Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η Πρόσκληση σε μορφή pdf
Πηγή: http://www.minedu.gov.gr

19ο Διεθνές Θερινό Σχολείο με τίτλο «Macroeconomics after the
Financial Crisis: Looking Ahead»
Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση χρηματοδοτεί, από το 2009, ένα
πρόγραμμα

ετήσιων

Διεθνών

Θερινών
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το Computable and Experimental Economics Laboratory (CEEL)

του

τμήματος

Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Τρέντο στην Ιταλία, με τίτλο
“CEEL program in Adaptive Economic Dynamics”. Τα εν λόγω θερινά σχολεία
απευθύνονται σε υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και νέους
επιστήμονες.
Την περίοδο 4-15 Ιουνίου 2018 θα πραγματοποιηθεί το 19ο Διεθνές Θερινό Σχολείο
με τίτλο «Macroeconomics after the Financial Crisis: Looking Ahead» στο Τρέντο.
Κάθε χρόνο, εξασφαλίζεται η παραχώρηση δύο (2) θέσεων σε Έλληνες
διδακτορικούς/μεταδιδακτορικούς/νέους ερευνητές για συμμετοχή στο Θερινό
Σχολείο, υπό την προϋπόθεση, ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια αξιολόγησης που
έχουν τεθεί από τους διοργανωτές, οι οποίοι είναι και οι αποκλειστικά αρμόδιοι για
την επιλογή των υποψηφίων. Η χρηματοδότηση του Ιδρύματος καλύπτει πλήρως τα
κόστη διαμονής και διατροφής για τις δύο (2) εβδομάδες που διαρκεί το Θερινό
Σχολείο.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 9 Απριλίου 2018.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο:
http://event.unitn.it/aed-summerschool2018
Πηγή: https://www.eap.gr

Διευκρινίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή του Αριθμού Ταυτότητας
Ακινήτου στις δηλώσεις του Ολοκληρωμένου Συστήματος
Διαχείρισης Επιδοτήσεων
Σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ)
στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων διευκρινίζει τα εξής:
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Η αναγκαιότητα της χρήσης του ΑΤΑΚ προέκυψε μετά και από την σύσταση του
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης προς το ΥΠΑΑΤ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την
Ανεξάρτητη

Αρχή

Δημοσίων

Εσόδων,

προς

αποφυγή

χρήσης

πλαστών

μισθωτηρίων και κατ’ επέκταση περιπτώσεων απάτης σε βάρος του Ελληνικού
Δημοσίου.
Σύμφωνα

με

τη

περιλαμβάνονται

σύσταση
στα

του

Γενικού

συμφωνητικά

Επιθεωρητή,

αγρομίσθωσης όλα

είναι

αναγκαίο

τα

στοιχεία

να
των

αγροτεμαχίων, για να μπορούν να διασταυρώνονται ηλεκτρονικά με τα στοιχεία
περιουσιακής κατάστασης του ιδιοκτήτη-μισθωτή.
Αφορμή αποτέλεσαν τα ευρήματα ελέγχων τόσο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και άλλων
υπηρεσιών όπου διαπιστώθηκε η χρήση πλαστών/παράτυπων μισθωτηρίων και
παραστατικών χρήσης αγροτεμαχίων.
Η υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού ταυτότητας ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ) του ιδιοκτήτη
σε ειδικό πεδίο της ενιαίας αίτησης έχει ως στόχο να καταστεί δυνατή:
η επιβεβαίωση του κριτηρίου επιλεξιμότητας των αγροτεμαχίων ως προς τη
διάθεσή τους από τους παραγωγούς την 31η Μαΐου 2018,
η σαφής αναγνώριση και τεκμηρίωση της χρήσης των αγροτεμαχίων,
η απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με
τη μη προσκόμιση και επισύναψη εκ μέρους του παραγωγού των σχετικών
νομιμοποιητικών δικαιολογητικών νομής και κατοχής των δηλούμενων
αγροτεμαχίων,
η μείωση του κόστους των διοικητικών ελέγχων εφόσον δεν θα υπάρχει
ανάγκη

διενέργειας

οπτικού

διοικητικού

έλεγχου

των

σχετικών

δικαιολογητικών,
η ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών και η διασφάλιση της αναγκαίας
ίσης μεταχείρισης των γεωργών,
η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος
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Καθόσον τα στοιχεία που δηλώνονται από τους γεωργούς είναι αληθή και τα
αγροτεμάχια είναι επιλέξιμα και στη διάθεσή τους, δεν επηρεάζεται η ενεργοποίηση
των δικαιωμάτων ενίσχυσης και κατ’ επέκταση διασφαλίζεται η απορρόφηση των
κοινοτικών κονδυλίων με πλήρη διαφάνεια, χωρίς να διακυβεύονται καταλογισμοί
από τους ελέγχους των κοινοτικών οργάνων.
Τέλος, σημειώνεται ότι το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΣΔΕ δεν αποτελεί βάση
καταγραφής δεδομένων κτηματογράφησης για την κατάρτιση του Εθνικού
Κτηματολογίου, αλλά προσδιορισμού επιλέξιμης προς ενίσχυση έκτασης, βάσει της
ενωσιακής νομοθεσίας και της αγροτικής δραστηριότητας.
Επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η
οποία θα περιλαμβάνει και ενδεικτικό κατάλογο περιπτώσεων για τις οποίες θα
εξαιρείται η υποχρέωση αναγραφής του ΑΤΑΚ, ενώ τυχόν άλλες μεμονωμένες
περιπτώσεις που θα προκύψουν κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων θα
αξιολογηθούν εκ νέου.
Καλούνται όσοι δεν έχουν σήμερα διαθέσιμο το ΑΤΑΚ των αγροτεμαχίων τους, να
προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να συμπληρώσουν το Ε9, να
πάρουν το ΑΤΑΚ και να το περιλάβουν στις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης.
Πηγή: http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry2/grafeiotypou/deltiatypou/6175-dt060318

Προδημοσίευση Δράσης «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων
στους ορυζώνες»
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ενημερώνει ότι εντός Απριλίου
2018 προτίθεται να προκηρύξει τη γεωργοπεριβαλλοντική - κλιματική δράση
10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10
του ΠΑΑ 2014-2020. Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν
βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2018 (έτος αναφοράς). Το
έτος 2018 θα αποτελεί και το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της δράσης.
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Στόχος της δράσης είναι η μείωση της χρήσης των χημικών ζιζανιοκτόνων στους
ορυζώνες, η πλειοψηφία των οποίων εντοπίζεται σε σημαντικούς για την
ορνιθοπανίδα υγροτόπους της χώρας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό αφενός
στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και αφετέρου στη βελτίωση της
περιβαλλοντικής κατάστασης των ορυζώνων λόγω της μειωμένης παρουσίας
φυτοπροστατευτικών στην τροφική αλυσίδα της άγριας ζωής.
Στο πλαίσιο της δράσης, επιλέξιμη είναι η καλλιέργεια του ρυζιού και γεωγραφικό
πεδίο εφαρμογής είναι οι περιοχές καλλιέργειάς του σε ολόκληρη την ελληνική
επικράτεια.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης στήριξης είναι να έχει
προηγηθεί από τους υποψηφίους η υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
(ΕΑΕ) έτους 2018.
Δικαιούχοι δύναται να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή
νομικών προσώπων, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης.
Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της 1ης
Πρόσκλησης της δράσης, θα πρέπει να πληρούν το ακόλουθο κριτήριο
επιλεξιμότητας:
να είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου
του έτους 2018.
Οι

δεσμεύσεις

που

αναλαμβάνονται

στο

πλαίσιο

της

δράσης

είναι πενταετούς διάρκειας και η ημερομηνία έναρξης αυτών θα ορίζεται στην
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Στο πλαίσιο της δράσης, οι δικαιούχοι δεσμεύονται:
α. Να

εφαρμόζουν την

ορυζοκαλλιέργεια στο

καλλιεργητική

τεχνική

της

σύνολο των ενταγμένων στη

ψευδοσποράς
δράση

στην

αγροτεμαχίων.

Ειδικότερα, μετά την εφαρμογή των συνηθισμένων καλλιεργητικών πρακτικών
προετοιμασίας των αγρών για τη σπορά του ρυζιού, οι δικαιούχοι δεσμεύονται:
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Να κατακλύζουν τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια με μικρή ποσότητα
αρδευτικού νερού εντός μηνός Απριλίου εκάστου έτους εφαρμογής, δηλαδή
ένα, περίπου, μήνα πριν την εποχή της κανονικής σποράς ρυζιού και
ανάλογα με την περιοχή ορυζοκαλλιέργειας, προκειμένου να βλαστήσουν οι
σπόροι των ζιζανίων.
Να εξασφαλίζουν την απομάκρυνση του νερού κατάκλυσης και τη διοχέτευσή
του σε γειτονικούς υδάτινους αποδέκτες (ποτάμια, έλη, αποστραγγιστικά
κανάλια κλπ)
Να προβαίνουν σε μηχανική καταστροφή των ζιζανίων που έχουν αναπτυχθεί
μέσω επιφανειακής κατεργασίας του εδάφους, πριν τη σπορά του ρυζιού.
Λεπτομέρειες για την αποτελεσματική εφαρμογή της καλλιεργητικής τεχνικής θα
καθοριστούν στο θεσμικό πλαίσιο της δράσης.
β. Να κατέχουν νόμιμα τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια κατ’ έτος και καθ’
όλη την περίοδο της δέσμευσης. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση μισθωμένων
αγροτεμαχίων, οι δικαιούχοι πρέπει να φροντίζουν ώστε οι ημερομηνίες έναρξης και
λήξης των ενοικιαστηρίων να είναι τέτοιες ώστε να καλύπτουν ολόκληρο το εκάστοτε
έτος εφαρμογής της δράσης.
γ. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, σε
θέση και σε έκταση, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα
οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της δράσης.
δ. Να υποβάλλουν κατ’ έτος μέχρι 15 Μαΐου αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο της ΕΑΕ
με αναγραφή του κωδικού παράλληλης δράσης για το σύνολο των ενταγμένων στη
δράση αγροτεμαχίων.
Το ύψος ενίσχυσης της δράσης ορίζεται σε 210€/εκτάριο/έτος. Η οικονομική
ενίσχυση χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο ενταγμένης στη δράση
γεωργικής έκτασης.
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Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και επιθυμούν να
υποβάλουν αίτηση στήριξης στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.07
«Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες», μπορούν ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΕΥΘΥΝΗ να ξεκινήσουν την εφαρμογή των δεσμεύσεων της δράσης για την
τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο (2018).
Το

πλήρες

κείμενο

της

προδημοσίευσης

είναι

αναρτημένο

στις

ιστοσελίδες www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Πηγή: http://www.minagric.gr

ΟΠΕΚΑ: Υπενθύμιση έναρξης Πιλοτικού προγράμματος απονομής
προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία από την Αττική
Ο νεοσύστατος Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ),με ανακοίνωσή του, υπενθυμίζει πως έχει ξεκινήσει το
πιλοτικό πρόγραμμα απονομής προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία
από την Αττική. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος :
1. Σε ένα από τα 50 Κέντρα Κοινότητας των Δήμων της Αττικής
2. Στην κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ, Πατησίων 30, Αθήνα
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, έχει αναρτηθεί ο αναλυτικός

κατάλογος των 50 Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής, όπου
υποβάλλονται οι αιτήσεις.
Το πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμόζεται αποκλειστικά και υποχρεωτικά σε όλες τις νέες
αιτήσεις προνοιακών επιδομάτων από άτομα με αναπηρία, που διαμένουν μόνιμα
στην Περιφέρεια Αττικής.
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Δηλαδή αφορά μόνο τους αναπήρους που κατοικούν στην Περιφέρεια
Αττικής και υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση εξέτασης από τα ΚΕΠΑ
και απονομής προνοιακού επιδόματος.
Όσοι αιτούνται παράταση των προνοιακών παροχών τους λόγω λήξης της
γνωμάτευσης των ΚΕΠΑ, όπως επίσης τα άτομα που έχουν εξεταστεί από
Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ καθώς και τα άτομα που έχουν ήδη στα χέρια
τους εισηγητικό φάκελο (γνωμάτευση) από θεράποντα γιατρό, θα ακολουθούν την
παλαιά διαδικασία, δηλαδή θα απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων.
Το ίδιο ισχύει και για όσους διαμένουν εκτός Αττικής. Και αυτοί θα πρέπει να
απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων.
Πηγή: https://opeka.gr/ta-50-kentra-koinotitas-pou-ypodechontai-aitiseis/

Πρόσκληση Συμμετοχής Δημοσίων Φορέων στο Διαγωνισμό για τα
Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2018
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πρόσκληση που απευθύνεται μόνο
σε Δημόσιους Φορείς, τους καλεί να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό για τα
«Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2018». Στόχος του
Διαγωνισμού, είναι η αναγνώριση και επιβράβευση της αριστείας των δημοσίων
φορέων που προωθούν την επιχειρηματικότητα και τις μικρές επιχειρήσεις σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Οι κατηγορίες Βραβείων στις οποίες μπορείτε να συμμετάσχουν οι Δημόσιοι Φορείς,
είναι οι εξής:
Προώθηση Επιχειρηματικότητας
Επένδυση στις Επιχειρηματικές Δεξιότητες
Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
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Υποστήριξη στη Διεθνοποίηση της Επιχείρησης
Υποστήριξη της Ανάπτυξης των Πράσινων Αγορών και της Αποδοτικής
Χρήσης των Πόρων
Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματικότητας
Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής:
1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή που ορίζεται από το Γενικό
Γραμματέα Βιομηχανίας των προτάσεων που θα προκριθούν στο ευρωπαϊκό
σκέλος του διαγωνισμού.
2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή
Κριτική Επιτροπή των καλύτερων συμμετοχών (shortlist).
Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στον ευρωπαϊκό
διαγωνισμό έως δύο (2) υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές κατηγορίες. Η
καλύτερη πρόταση που θα επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Κριτική Επιτροπή, θα
βραβευθεί το Νοέμβριο 2018 στην Αυστρία.
Οι εκπροσωπούντες εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή ή σύμπραξη
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχει συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας
της περιοχής τους, καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους στη Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας το αργότερο έως την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018.
Ειδικότερα, η διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό περιλαμβάνει:
Εγγραφή στο κεντρικό σύστημα αυθεντικοποίησης της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας,
Συμπλήρωση και υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Δημοσίου
Φορέα ηλεκτρονικά, στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://apps.ggb.gr/cas/login?service=http%3A%2F%2Fapps.ggb.gr%2Ftcfs%2Fqq
&locale=el
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Η αίτηση συμμετοχής και το επιχειρησιακό εγχειρίδιο που περιλαμβάνει οδηγίες για
τη συμμετοχή, αναρτώνται και στις διαδικτυακές διευθύνσεις του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης:
http://www.ggb.gr/el/node/65 (ΓΓΒ / Δραστηριότητες ΕΕ / Ευρωπαϊκά & Διεθνή
Θέματα / Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας)
https://www.facebook.com/EvropaikaVraveiaEpixeirimatikotitas?ref=stream
http://www.startupgreece.gov.gr/el/competitions
Δελτίο Συμμετοχής
Επιχειρησιακό Εγχειρίδιο
Πηγή: http://www.ggb.gr/el/node/1297

Roadtrip στην Ευρώπη: Ψηφίστε τους καλύτερους
Περισσότεροι απο 2.000 νέοι ηλικίας απο 18 έως 30 ετών έστειλαν βίντεο για να
συμμετάσχουν στο Roadtrip που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άνοιξη
και το καλοκαίρι του 2018. Η κριτική επιτροπή επέλεξε τα 48 καλύτερα απο αυτά, και
πλέον ήρθε η ώρα για την ψηφοφορία του κοινού. Δείτε τα βίντεο και ψηφίστε τα
αγαπημένα σας! Η δημόσια ψηφοφορία είναι ανοιχτή μέχρι την Πέμπτη 15 Μαρτίου
στις 19:00, ώρα Ελλάδας.
Μπορείτε να ψηφίσετε μόνο μία φορά, για όσα και όποια βίντεο θέλετε, ενώ
μπορείτε και να κοινοποίησετε τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να
δώσετε την ευκαιρία και στους φίλους σας να επιλέξουν τους τυχερούς που θα
ταξιδέψουν στην Ευρώπη.
Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου θα ανακοινωθούν οι 16 υποψήφιοι που θα πάνε στις
Βρυξέλλες για να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους.
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Οι 8 απο αυτούς θα είναι οι τυχεροί που θα ταξιδέψουν στην Ευρώπη, με αφετηρία
την Αθήνα, στις 14 Απριλίου.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ
χρηματοδοτείται το ΕΣΠΑ και τα αντίστοιχα με αυτό προγράμματα σε άλλες χώρεςμέλη της ΕΕ, που στηρίζουν την ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των
λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της Ευρώπης.
Όλες οι πληροφορίες για το Roadtrip είναι διαθέσιμες στη σελίδα The Roadtrip
project (https://roadtriproject.eu)
Πηγή: https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=1017

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης (European Sustainable Development
Week - ESDW) είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που υλοποιείται σε ετήσια
βάση για την προώθηση και προβολή, σε κοινή πλατφόρμα, δραστηριοτήτων,
έργων και εκδηλώσεων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ESDW 2018 θα
λάβει χώρα από τις 30 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου και θα εστιάσει σε εκδηλώσεις και
δραστηριότητες που συνδέονται με την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης
Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals - SDGs) των Ηνωμένων Εθνών, με
απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των Ευρωπαίων πολιτών και
για τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης: οικονομικό, κοινωνικό και
περιβαλλοντικό. Οι εγγραφές των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ξεκίνησαν στις 6
Φεβρουαρίου 2018 (Website: www.esdw.eu) και είναι ανοιχτές σε δημόσιους φορείς,
Ο.Τ.Α., ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώσεις, επιχειρήσεις, ΜΚΟ
κ.λπ.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί φέτος στους SDGs που θα αποτελέσουν αντικείμενο
εθελοντικής εξέτασης του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων
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Εθνών (High Level Political Forum - HLPF), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9-18
Ιουλίου 2018 στη Νέα Υόρκη και στο οποίο θα συμμετάσχει ενεργά και η χώρα μας.
Το φετινό θέμα του HLPF είναι «Μετασχηματισμός προς βιώσιμες και ανθεκτικές
κοινωνίες» και θα ασχοληθεί με τους ακόλουθους SDGs:
Στόχος 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση - Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη
βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους.
Στόχος 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια - Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε
οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους.
Στόχος

11:

Βιώσιμες

Πόλεις

και

Κοινότητες

-

Δημιουργούμε

ασφαλείς,

προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς.
Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή - Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη
κατανάλωση και μεθόδους παραγωγής.
Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά - Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων
οικοσυστημάτων και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την
υποβάθμιση του εδάφους και της βιοποικιλότητας.
Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους - Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και
ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Ωστόσο,

στην

δραστηριότητες

πλατφόρμα
για

μπορούν

να

οποιονδήποτε

καταχωρηθούν
από

εκδηλώσεις

τους

17

και

SDGs

(https://sustainabledevelopment.un.org).
Η ESDW διανύει φέτος το τέταρτο έτος υλοποίησής της, ενώ ενδεικτικά σημειώνεται
ότι

στο

πλαίσιο

της ESDW 2017

πραγματοποιήθηκαν

4.031

καταχωρήσεις

εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν σε 30 ευρωπαϊκές χώρες και
προσέλκυσαν περίπου 360.000 συμμετέχοντες.
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Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τις εγγραφές, μπορείτε να
επικοινωνήσετε

με

την

αρμόδια

Διεύθυνση

Διεθνών

και

Ευρωπαϊκών

Δραστηριοτήτων (τηλ. 213 1513555).
Πηγή:

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=5455&language=el-

GR

3ο Φεστιβάλ Open Nights, 8 έως 18 Μαρτίου στο Μουσουλμανικό
Τέμενος (Γενί Τζαμί) της Λάρισας
Το Φεστιβάλ Open Nights πραγματοποιείται φέτος στο Μουσουλμανικό τέμενος
Γενί Τζαμί, στο κέντρο της πόλης της Λάρισας (31ης Αυγούστου 2) από τις 8 έως τις
18 Μαρτίου, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας. Το φεστιβάλ,
που έχει ως θέμα τη ΣΚΙΑ, εστιάζει σε καλλιτέχνες της ευρύτερης περιοχής της
Λάρισας και της Θεσσαλίας γενικότερα, σε συνδυασμό με επιλεγμένες παραγωγές,
από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για 3η συνεχή χρονιά το Open Nights έχει βάση μια ομαδική εικαστική έκθεση, κατά
τη διάρκεια της οποίας παρουσιάζονται παραστάσεις μουσικής, θεάτρου και χορού,
διαλέξεις, προβολές και γίνονται εργαστήρια, βασισμένα όλα στο κοινό θέμα. Η
έννοια της ΣΚΙΑΣ προσεγγίζεται από διαφορετικές πλευρές. Για ακόμη μια χρονιά το
Φεστιβάλ συνεχίζει τον ανοικτό διάλογο των Τεχνών με την κοινωνία της Λάρισας,
με στόχο να συμβάλει δυναμικά στην πνευματική της καλλιέργεια.
Το

Φεστιβάλ

Open

Nights

αποτελεί

ένα

διακαλλιτεχνικό

φεστιβάλ

που

διοργανώνεται από την ομάδα χοροθεάτρου OFF ART και την Αντιδημαρχία
Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων.
Η εικαστική έκθεση είναι ανοικτή καθημερινά 18:00- 22:00, με ελεύθερη είσοδο για
το κοινό.
Πηγή: https://www.culture.gr/el/information/SitePages/view.aspx?nID=2165
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Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 3Κ/2018
(Κατηγορία ΥΕ)
Γνωστοποιείται

ότι

εκκίνησε

υποψηφίων Υποχρεωτικής

η

διαδικασία

υποβολής

Εκπαίδευσης στην

των

αιτήσεων

Προκήρυξη 3Κ/2018

των
του

ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018, 9/9-2-2018, 10/16-2-2018 & 12/6-3-2018 Τεύχος
Προκηρύξεων

ΑΣΕΠ), που

αφορά

στην

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).
Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., (Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις
οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄), καθώς και τα σχετικά
εγχειρίδια που έχουν αναρτηθεί.
Σχετικά επισημαίνονται και τα ακόλουθα:
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για τις θέσεις
της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00.
Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της
υπογεγραμμένης εκτυπωμένης

μορφής της

ηλεκτρονικής

αίτησης των

υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι
και την 27η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη
διεύθυνση:
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Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
Κατηγορία Υ.Ε.
Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων,
συνιστάται στους υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευταία ημέρα για να
υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του
διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή
αδυναμία υποβολής αυτής.
Το ΑΣΕΠ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που
οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες.
Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή
(δικαιολογητικά, τίτλοι σπουδών κτλ.) οι υποψήφιοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του
ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100, εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 μέχρι τις
14:30 και το Σάββατο από τις 10:00 μέχρι τις 16:00) ή
μέσω email στο enimerosi@asep.gr
Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία
συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι υποψήφιοι
μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων &
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100):
Τις εργάσιμες ημέρες
· Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00
Τις αργίες
· Κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00
ή μέσω email στο helpdesk@asep.gr
Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται απαραίτητο οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται τις
Συχνές Ερωτήσεις, τα Εγχειρίδια Χρήσης και τον Ηλεκτρονικό Οδηγό της
Προκήρυξης (Βοήθεια → Συχνές Ερωτήσεις ή e-Οδηγός 3Κ/2018 ή Εγχειρίδια
Χρήσης) πριν την επικοινωνία τους με το ΑΣΕΠ.
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Πηγή: http://www.asep.gov.gr

Ανακοίνωση σχετικά με την Προκήρυξη 3Κ/2018
Ανακοινώθηκε από το ΑΣΕΠ ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3Κ/2018 του
ΑΣΕΠ (ΦΕΚ

4/2-2-2018, 9/9-2-2018 & 10/16-2-2018 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) και
σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο ΦΕΚ 12/6-3-2018 Τεύχος Προκηρύξεων
ΑΣΕΠ, η ειδική εμπειρία της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 (ΦΕΚ
94/τ.Α΄/29-6-2017) λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται για το σύνολο των
θέσεων της εν λόγω Προκήρυξης, δίχως αυτό να επηρεάζει τον τρόπο
συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων ή να απαιτεί την
προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών.
Πηγή: http://www.asep.gov.gr
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