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ΔΕΥΤΕΡΑ 1 Η ΙΟΥΝΙΟΥ: ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΟΙΝΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ COVID-19.

Στην κανονική του λειτουργία με όλες τις υπηρεσίες του προς
τους πολίτες επανέρχεται από την Δευτέρα 1 η Ιουνίου 2020 το
Κέντρο Υγείας Ραφήνας, καθώς αποχαρακτηρίζεται από κέντρο
αναφοράς για τον κορονοϊό.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ:

Η διοίκηση του Κέντρου Υγείας παρακαλεί τους
ασθενείς να
κλείνουν τα ραντεβού τους είτε στα εργαστήρια, είτε στους
ιατρούς όλων των ειδικοτήτων μέσω των τηλεφώνων 2294320250 και
2294320011, ώστε να υπάρξει προγραμματισμός και μεγαλύτερα
χρονικά μεσοδιαστήματα για την αποφυγή κάθε πιθανότητας
συνωστισμού.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΥ ΜΕ ΜΑΣΚΑ:

Οι ασθενείς θα ακολουθούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, θα
προσέρχονται υποχρεωτικά με μάσκα και θα περνούν πρώτα από την
υποδοχή, όπου θα τους δίνεται ειδική κάρτα για να εισέλθουν
στον χώρο του ΚΥ.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΜΠΥΡΕΤΩΝ Ή «ΥΠΟΠΤΩΝ» ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ:

Εάν διαπιστωθούν εμπύρετα ή ύποπτα περιστατικά από το ιατρικό
προσωπικό, θα εξετάζονται και πάλι ξεχωριστά στο isobox που
βρίσκεται και σήμερα στο χώρο του Κέντρου Υγείας.

ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ ΩΡΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ:

Παρακαλούνται όλοι οι ασθενείς να προσέρχονται στην
καθορισμένη ώρα του ραντεβού τους και να πειθαρχούν με τις
οδηγίες του προσωπικού, ώστε όλοι να εξετάζονται με ασφάλεια.

Τεστ για Covid-19 θα συνεχίσουν να γίνονται σε όποιον ασθενή
κρίνεται ιατρικά απαραίτητο.

Το ίδιο θα μπορούν να κάνουν και τα ΚΥ Σπάτων και Νέας Μάκρης

Μένουμε ασφαλείς, παραμένουμε υγιείς.

ΠΗΓΗ:EASTRUNNER.GR

Υπουργείο Δικαιοσύνης: Πως
λειτουργούν οι υπηρεσίες του
λόγω κορωνοϊού
Υπουργείο Δικαιοσύνης: Πως λειτουργούν οι υπηρεσίες του λόγω
κορωνοϊού

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενημερώνει σχετικά με
τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους
λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των
εποπτευομένων από αυτό φορέων.23-03-2020-09:080Κοινοποίηση στο
FacebookΚάντε Tweet στο Twitter

Υπουργείο
Δικαιοσύνης:
Πως
λειτουργούν οι υπηρεσίες του λόγω
κορωνοϊού
Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Δικαιοσύνης
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εποπτευομένων από αυτό φορέων.

Σύμφωνα να με την απόφαση του Υπουργείου:

1. Ο Προϊστάμενος κάθε υπηρεσίας ή φορέα αρμοδιότητας
Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι αρμόδιος για τον ορισμό της
διαδικασίας παροχής εξ αποστάσεως εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη
το στελεχιακό δυναμικό και την αποστολή τους, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και στην παρούσα
απόφαση. Στους υπαλλήλους που θα εργάζονται σε καθεστώς εξ
αποστάσεως εργασίας, οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι μεριμνούν για τη
συστηματική παρακολούθηση και έγκαιρη εκπλήρωση του
ανατιθέμενου έργου, θέτοντας προς τούτο ρητές προθεσμίες,
υποχρεώσεις τακτικής, τουλάχιστον εβδομαδιαίας, αναφοράς
προόδου και τυχόν λοιπές προϋποθέσεις.

Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να λαμβάνουν ειδική μέριμνα για την
ασφάλεια και προστασία των υπηρεσιακών και προσωπικών
δεδομένων που διαχειρίζονται κατά την εκτέλεση του
ανατιθέμενου έργου. Με Αποφάσεις και Οδηγίες του Υπουργού, του
Γενικού Γραμματέα, της Υπηρεσιακής Γραμματέως, των Γενικών
Διευθυντών και των Προϊσταμένων Αυτοτελών Υπηρεσιών που
υπάγονται στον Υπουργό, κατά περίπτωση, είναι δυνατόν να
τίθενται ειδικότεροι κανόνες για την ανάθεση και την
παρακολούθηση της προσήκουσας εκτέλεσης εξ αποστάσεως
εργασίας.

2. Με ευθύνη του Προϊσταμένου κάθε υπηρεσίας ή φορέα
καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων και ο ορισμός όσων
δύνανται να παρέχουν υπηρεσία με φυσική παρουσία, καθημερινά,

με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας στο 1/3 του αριθμού των
εκάστοτε υπηρετούντων υπαλλήλων. Αυτοί θα περιλαμβάνονται σε
πίνακα που θα εκδίδεται κάθε Παρασκευή, από την αρμόδια
Διεύθυνση η οποία θα ενημερώνει αμελλητί και με κάθε πρόσφορο
μέσο (ηλεκτρονικά) τον κάθε υπάλληλο, με ταυτόχρονη
κοινοποίηση στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού.

3. Σε περίπτωση δυσχέρειας λειτουργίας μιας οργανικής μονάδας,
λόγω απουσίας μεγάλου αριθμού προσωπικού αυτής, είναι δυνατή η
κάλυψη του έργου της με προσωπικό από άλλη οργανική μονάδα.

4. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τους υπαλλήλους που ανήκουν
σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές προσδιορίζονται στις κείμενες
διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους. Οι ανωτέρω υπάλληλοι
μετακινούνται από θέσεις συναλλαγής με το κοινό σε θέσεις
χωρίς συναλλαγή ή παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία.

5. Κάθε Προϊστάμενος υποχρεούται να
ορίσει εγκαίρως προσωπικό ασφαλείας για
την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων,
με αμελλητί υποχρέωσή του να ενημερώνει
την αρμόδια Γενική Διεύθυνση.
6.Εάν διαπιστωθεί κρούσμα της νόσου, η συγκεκριμένη ομάδα
υπαλλήλων της παραγράφου 2 αποχωρεί, λαμβάνονται τα απαραίτητα
μέτρα για την απολύμανση του χώρου και αναλαμβάνει εργασία στο
κατάστημα της Υπηρεσίας η επόμενη κατά σειρά ομάδα υπαλλήλων ή
υπάλληλοι του προσωπικού ασφαλείας, ανάλογα με την περίσταση.
Σε κάθε περίπτωση, για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ο
Προϊστάμενος οφείλει να συμβουλευθεί τον Εθνικό Οργανισμό
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

7. Οι Προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών ενημερώνουν τη
Γενική Διεύθυνση στην οποία υπάγονται για τα μέτρα που
λαμβάνουν σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

8. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης δεν υπάγονται οι
δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, οι Ιατροδικαστικές
Υπηρεσίες καθώς οι Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων στις οποίες
λειτουργούν Στέγες φιλοξενίας Ανηλίκων σε εικοσιτετράωρη βάση.

Η παρούσα ισχύει από την ανάρτησή της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η έκτακτη
ανάγκη λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ:https://www.e-synews.gr/wp/2020/03/23/ypoyrgeio-dikaiosyn
is-pos-leitoyrgoyn-oi-ypiresies-logo-koronoioy/

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019
Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται άμεσα για
πέντε χρόνια. Κάθε χώρα έχει τους δικούς της εκλογικούς
κανόνες αλλά ορισμένες κοινές διατάξεις ισχύουν.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκλέγονται κάθε πέντε
χρόνια. Το Κοινοβούλιο είναι η μοναδική άμεσα εκλεγόμενη
πολυεθνής συνέλευση στον κόσμο και εκπροσωπεί τα συμφέροντα
των πολιτών της ΕΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Κοινοβούλιο
εκλέγει τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διορίζει τους
Επιτρόπους της (ως σύνολο) και τους καλεί σε λογοδοσία.
Ψηφίζει νόμους για την προστασία μας και προϋπολογισμούς στο
όνομά μας. Μας εκπροσωπεί στο εξωτερικό και κάνει πράξη τις
αναφορές που του στέλνουμε. Ο λόγος των βουλευτών του
διαμορφώνει τις πολιτικές και κοινωνικές προτεραιότητές μας με
γνώμονα τη διαφύλαξη των αξιών πάνω στις οποίες θεμελιώνεται η
Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0:44Τι είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
0:45Πώς με αντιπροσωπεύουν τα μέλη του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου;

Ποιες είναι οι πολιτικές ομάδες στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;
Μολονότι εκλέγονται ανά χώρα, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου εντάσσονται σε πολιτικές ομάδες με κοινή
ιδεολογία και ταυτότητα, γεγονός που προσδίδει στον κάθε
βουλευτή μεγαλύτερη επιρροή. Οι κανόνες του Κοινοβουλίου
ορίζουν ότι κάθε ομάδα έχει τουλάχιστον 25 μέλη και εκπροσωπεί
ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών της ΕΕ. Τα πολιτικά
κόμματα στα κράτη μέλη επιβεβαιώνουν συνήθως ότι ανήκουν σε
ορισμένη υπάρχουσα ομάδα ή ανακοινώνουν την πρόθεσή τους να
σχηματίσουν ή να προσχωρήσουν σε νέα στην αρχή της
προεκλογικής περιόδου κι συχνά διεξάγουν κοινή προεκλογική
εκστρατεία, ως έναν βαθμό τουλάχιστον. Υπάρχουν οκτώ πολιτικές
ομάδες στο σημερινό Κοινοβούλιο.

Τι είναι οι κορυφαίοι υποψήφιοι
(Spitzenkandidaten);
Από το 2014 και έπειτα, τα πολιτικά κόμματα τείνουν να
συμφωνούν στο πρόσωπο που θα είναι ο «κορυφαίος υποψήφιός»
τους (‘Spitzenkandidat’) και θα ηγείται της προεκλογικής τους
εκστρατείας σε ολόκληρη την ΕΕ, το ίδιο πρόσωπο που θα είναι ο
επίσημος υποψήφιος του κόμματος για την προεδρία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ο κορυφαίος υποψήφιος που θα έχει οριστεί
από το Συμβούλιο και θα κατορθώσει να αποκτήσει πλειοψηφία στο
Κοινοβούλιο, θα εκλεγεί Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με
ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Πού μπορώ να βρω τα αποτελέσματα;
Τα αποτελέσματα των εκλογών θα ανακοινώνονται ζωντανά (σε
αυτόν τον ιστότοπο) αμέσως μόλις επισημοποιούνται τη Κυριακή
26 Μαΐου 2019.

Τι θα γίνει
εκλογές;

αμέσως

μετά

τις

Τις ημέρες αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα
νέα μέλη του νέου Κοινοβουλίου εργάζονται για να σχηματίσουν
πολιτικές ομάδες. Η πολιτική σύνθεση του νέου Κοινοβουλίου θα
καταστήσει ενδεχομένως αναγκαία τη δημιουργία νέων συμμαχιών
και την ανάδειξη νέων ομάδων. Στην πρώτη σύνοδο της
ολομέλειας, το νέο Κοινοβούλιο θα εκλέξει τον νέο Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το νέο Κοινοβούλιο θα εκλέξει στη
συνέχεια τον νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αργότερα
θα εξετάσει και θα εγκρίνει ολόκληρη την Επιτροπή.

ΠΗΓΗ https://www.evropaikes-ekloges.eu/eklogikidiadikasia

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ – ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ – ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ – ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕ ΠΑΝΤΟΥ – ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΕ ΣΧΟΛΙΑ H ΑΝAΡΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ BLOG H SITES & ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕTIKEΣ
ΟΜΑΔΕΣ facebook

ΠΗΓΗ;https://www.e-synews.gr/wp/2019/05/02/pos-leitoyrgoyn-oiekloges-eyroekloges-2019/

