
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-------

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ 

-------

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr/ 

Πληροφορίες: Κων/να Ντούτσου 2103442684
                          Ανδρέας Λάμπος 2103442702 
FAX: 210-3442098 
email: t01ode2@minedu.gov.gr

ΠΡΟΣ:
 

ΚΟΙΝ: 

                 Βαθμός Ασφαλείας:
                 Να διατηρηθεί μέχρι:

Μαρούσι,    15 -  4  -  2019
Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

Φ.251/59150/Α5

       ΕΠΕΙΓΟΝ

κ.κ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Δ.Ε. 

κ.κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τους πίνακες δικαιούχων-υποψηφίων που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές 
της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

Σχετικό: 1) Η με αριθ. 129851/Ζ1 (ΦΕΚ 3194 Β΄/2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: Ρύθμιση 
θεμάτων ενίσχυσης για τα τέκνα οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης 
Ιουλίου 2018.
2) Η  με αριθμ. Φ.251/156289/Α5/20-9-2018 εφαρμοστική εγκύκλιος.

Κατόπιν της ανωτέρω 1 σχετικής ΚΥΑ για υποψηφίους  περιοχών που επλήγησαν κατά τις 

πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 και της ανωτέρω 2 σχετικής εφαρμοστικής εγκυκλίου, οι 

αρμόδιες ΔΔΕ το Σεπτέμβριο απέστειλαν στο ΥΠΠΕΘ τους πίνακες δικαιούχων υποψηφίων. Το ΥΠΠΕΘ 

στις αρχές Οκτωβρίου ολοκλήρωσε την επιλογή και ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής των 

δικαιούχων πληγέντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 Υπενθυμίζεται ότι για την κατηγορία 2) τα τέκνα των οποίων η μόνιμη (1η) κατοικία έχει 

καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν μη 

κατοικήσιμη, εξαιτίας του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018),  και για την κατηγορία 

3) τα τέκνα των οποίων η επιχείρηση του γονέα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος 

(πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018), σύμφωνα με το άρθρο 16 της πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, ανάμεσα στα απαραίτητα δικαιολογητικά συμπεριλαμβάνεται Υπεύθυνη δήλωση ότι η 

μόνιμη κατοικία (1η κατοικία) έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει υποστεί τέτοιας έκτασης 

λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη ή ότι η επιχείρηση γονέα έχει καταστραφεί 

ολοσχερώς, εξαιτίας του συμβάντος (πυρκαγιές 23ης και 24ης Ιουλίου 2018). Σε αποκλειστική 

προθεσμία έξι (6) μηνών από την κατάθεση της Υπεύθυνης δήλωσης, ο δικαιούχος όφειλε να 
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προσκομίσει και σχετική βεβαίωση του οικείου δήμου από την οποία να αποδεικνύονται οι ως άνω 

υλικές καταστροφές, άλλως διαγράφεται από το Τμήμα Α.Ε.Ι., στο οποίο ενεγράφη εξαιτίας της 

προσαύξησης. Στην περίπτωση αυτή, εάν συγκεντρώνει χωρίς την προσαύξηση ικανό αριθμό μορίων 

για την εισαγωγή σε άλλη Σχολή, Τμήμα, εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., σύμφωνα με τις 

επιλογές του στο μηχανογραφικό, εγγράφεται σε αυτό.

 Άρα είναι σαφές ότι η ανωτέρω Υπεύθυνη δήλωση είναι πλήρης  ΜΟΝΟ αν συνοδεύεται από 

τη σχετική βεβαίωση του οικείου δήμου, η οποία είτε συνυποβλήθηκε το Σεπτέμβριο είτε υποβλήθηκε 

μέχρι 17-3-2019, αλλιώς τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή και ο υποψήφιος διαγράφεται από το Τμήμα 

όπου τυχόν επέτυχε.

Οι οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον είχαν υποψηφίους της 

κατηγορίας (2 και 3), δηλαδή τέκνα των οποίων η μόνιμη (1η) κατοικία έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή 

έχει υποστεί τέτοιας έκτασης λειτουργικές ζημιές που την καθιστούν μη κατοικήσιμη ή η επιχείρηση 

γονέα έχει καταστραφεί ολοσχερώς, ενημέρωσαν ενυπόγραφα τους αιτούντες υποψηφίους ότι 

όφειλαν να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση που συμπληρώνει το ανωτέρω  δικαιολογητικό σε 

αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την κατάθεση της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, άρα το 

αργότερο μέχρι 17-3-2019. 

Σε εφαρμογή των ανωτέρω, παρακαλούμε τις οικείες ΔΔΕ με δικαιούχους της κατηγορίας 2 και 

κατηγορίας 3 να ελέγξουν ότι όλοι οι δικαιούχοι προσκόμισαν είτε το Σεπτέμβριο είτε μέχρι 17-3-2019 

τη σχετική βεβαίωση του οικείου δήμου. Σε περίπτωση που δεν προσκομίστηκε μέχρι 17-3-2019 η 

ανωτέρω βεβαίωση, οι ΔΔΕ αποστέλλουν άμεσα, τα στοιχεία των εν λόγω υποψηφίων στο ΥΠΠΕΘ. Αν 

όλοι οι υποψήφιοι έχουν πλήρη δικαιολογητικά, οι ΔΔΕ απλώς ενημερώνουν το ΥΠΠΕΘ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

      ΗΛΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Εσωτερική Διανομή:
1) Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 
2) Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων 
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